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KészüIt: Tardona Község onkormanyzata Képviselő-testtiletének rendkívüli, nyilvrínos
ülésén.

Az ülés időpontia: 2015. mrírcius24. akezdés időpontja: 8:30 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór Művelődési otthon és Könfirír, Tardona, Kossuth u.32.

Az íilésen ielen vannak a kópviselő.testület taeiai ktizül:

Balla György polgiírmester
Czakő Tivadar képviselő
Földessy Aranka Margit képviselő
Prálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távol van: Gyenes Bálint képviselő és Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgármester, akik távol
maradásukat előzetesen bejelentették.

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioeeal meehívottak köztil:

Dr. Szécsi ottő jegyzó
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkwezető

Balla Gvörev polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megál|apitja hogy a megválasztott7 fő képviselő közÍil 5 fo kép-
viselő jelen van, ezért az ülés hatrírozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pimász Péter és Pálné Kakszi Ilona képviselőket. Kéri,
hogy aki egyetért kézfelnyujtas sa| je|ezze.

A képviselő.testiilet egyhangúlag 5 igen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a polgrírmester j avaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

l./ Döntés az Energiatakarékos Közvi|ágítás KEOP.2014-5.5.0/K pá|yázat, ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása KEOP-2014.4.l0.0AI pá|yazat kivitelezésére vonatkoző aján|atok'ró|
Előterjesztő : Balla György polgármester

2. l Indítv arryok, j avaslatok

A képviselő-testtilet jelenlévő 5 taga egyhangúlag, 5 igen szavazatta|. ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:



l./ Döntés az Enetgiatakarékos KözviIágítás KEOP-2014.5.5.0/K pá|yázat, ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakítrísa KEOP.2014-4.10.0N páIyazatkivitelezésére vonatkozó ajrínlatokról
Előterjesztő : Balla György polgármester

2. I Inditv anyok, j avaslato k

1. napirend

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy tavaly nyráron az e|őző Képviselő-testiilet,
hogy pá|yánatot nyújt be a teleptilés közvilágosítasanak korszeríisítésére, kiini|áryítas led-es
|ámpara való lecserélésre. Megérkezett a trímogatói döntés, a projekt befejezési határideje
20|5. május 29. napja. Sajnos rendkíviil szűk a hatríridő, így gyorsan kellett dönteni, mert ha
nem áll rendelkezésre elég idő, akkor fenn'íll a valószínűsége, hogy ha nincs kivá|asfrla a
kivitelező és nem fudja időben elvégezni a munkát, akkor vissza kell fizetni a tamogatiísi
összeget, ami 1 00 %o tÍmogatottságú.

Dr. Szócsi Ottó iewző: Elmondja, hogy az Mötv lehetőséget ad arra, hogy a polgrírmester a
képviselő.testiilet utólagos tajékoztatasa melleff, az Mötv. 42. $-ban meghatiírozott ügyek
kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és
működési szabályzatban meghatrírozott - a képviselő-testiilet hatískörébe tartoző
önkormányzati ügyekben. Tardona Községi Önkormanyzat Képviselő- testületének az
onkormrányzat Szewezeti és Működési Szabátyzatarő| sző|ő |tl2014. CXI. 5.) önkormányzati
rendelete rendelkezik erről.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy három, a tárgyban jártas cégtől kért ajánlatot,
név szerint a Grep ZÍ1.. l||7 Budapest, Budafoki út 183., PP Mobil Kft. 353l Miskolc, Thö-
köly u. 10., és a Váribel Kft. 3543 Miskolc, Szewezet u. 43. Beérkeztek az ajénlatok, és a
testiileti ülés előtt volt az ajánlatok bonüísa és erről az a|ábbi eredmény született: Gtep Zrt.
altal adott ajfuiat 13.905.230o. Ft, a PP Mobil Kft. által adott ajránlat |0.|72.065,. Ft és a
Vríribel Kft. által adott ajrínlat 9.733.280,. Ft. Ezek az árak tartalmazzák az aÍát. Kéri, hogy
akinek van kérdése tegye fel.

Primász Péter képviselő: Kérdezi, hogy a régi lámpatestekkel mi lesz?

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy nincs informácíója erről. Javaslata a következő:
,,l.) A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy az Energiatakarékos Közvilágíüís KEOP.2014.
5.5.0/K pá|yázat,,,Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEoP.2014-4,10.0A.{ pályázat kivitele-
zésére vonatkozó ajánlatok közül a legalacsonyabb rárat adó Váribel Kft-vel (3543 Miskolc, Szervezet
u. 43.) köt szerződést, bruttó 9.733.280,- Ft összegben.2.) A Képviselő.testiilet fe|hatúmazza
a polgrírmestert a szerződés megkötésére.''

Kérdés éshozzészólás hianyában kéri a Képviselő-testiiletet, az e|őbbi kiegészítéssel a javas-
lat elfogadrísara.

A Képviselő-testiilet a tagsai köziil jelen lévő 5 fő közül 5 igen szavazatía|, ellenszavazat és
tartózkodrís nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatÍttozatothozta:

Tardona Kiizségi Önkormányzat Képviselő.testütetének
27 12015. UII. 24.) határ ozata



az Energiatakarékos Közvilágítás KEOP-2O 1 4.5.5.0 |K páiy ánat,
,,x'otovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP-2O 1 4.4. 1 0.0AI pő/1y ánat

kivitelezésére vonatko ző aján|at kiválasztásáról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testtilete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megtargyalta és a következő IntÍrozatot hozza:

l.) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az Energiatakarékos Közvilágítrás KEoP-20l4-
5.5.0/I( péiyázat,,,Fotovoltaikus rendszerek kialakítrísa KEOP-2o|4-4.|o.0N pátyáaatkivitele-
zésére vonatkozó ajrínlatok közül a legalacsonyabb áÍat adó Váribel Kft-vel (3543 Miskolc, Szervezet
u.43.) köt szerződést, bruttó 9.733.280,- Ft összegben.

2.) A Képviselő-testület felhatalm ?7za apolgrármest ert a szerződés megkötésére.

felelős: polgármester
hatríridő: l0 nap

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselő-testiileti nyílt ülését 8 őra 52 perckor bezárta.

k.m.f.
-{4

Balh György
polgrírmester
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