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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. május 8-án
16,00 órai kezdettel, az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Farkas Imre polgármester,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Szloboda János Árpád,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

1)
2)
3)
4)
5)

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Igazoltan távol:
1) Farkas András képviselő,
2) Stadler Gábor képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a mai rendkívüli képviselőtestületi ülésen
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 5 fős jelenlétével határozatképes, a rendkívüli, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot
teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Szloboda János Árpád és Jákli Ferencné
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
92/2018.(V.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendes, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Szloboda János Árpád
és Jákli Ferencné képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. május 8.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett egyetlen
napirendi pont tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi pontra javaslat, javasolom a mai
rendkívüli képviselőtestületi ülés napirendjének elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a
napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
93/2018.(V.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a napirend elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1.)TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú, művelődési ház energetikai korszerűsítés
műszaki dokumentációjának elkészítésére beérkezett árajánlatokról döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
2.) KEHOP-1.2.1 Pályázathoz szükséges klímastratégia elkészítése, és a hozzá kapcsolódó
szemléletformáló kampány megvalósítására árajánlat kérés
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. május 8.
II. Napirend tárgyalása
1. TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú, művelődési ház energetikai
korszerűsítés műszaki dokumentációjának elkészítésére beérkezett árajánlatokról
döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a művelődési ház energetikai korszerűsítés árazatlan
költségvetésének elkészítésére kértünk három árajánlatot. Az árajánlatok határidőben
beérkeztek, az árajánlatok tartalma a következő:
1./ SADA BAU BT:
Nagyvenyim, Attila u. 26.
2./ VETUS TERV KFT:
Adony, Rákóczi u. 10.
3./ Puskás Zsolt egyéni vállalkozó:
Dunaújváros, Római krt. 1. 3/3.

nettó 590.000 Ft + ÁFA
nettó 540.000 Ft + ÁFA
500.000 Ft (ÁFA alanyi mentes)
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Az árajánlatokból látható, hogy a legolcsóbb árajánlatot Puskás Zsolt egyéni vállalkozó adta,
ezért javasolom az általa adott 500.000 Ft-os árajánlat elfogadását, valamint a képviselőtestület
felhatalmazását kérem a vele történő szerződés megkötésére. Kérem, ki az, aki elfogadja Puskás
Zsolt egyéni vállalkozó 500.000 Ft összegű árajánlatát?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
94/2018.(V.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00021 azonosító számú,
„Önkormányzati épület energetikai felújítása Előszálláson”
című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-16-FE1-201700021 azonosító számú, „Önkormányzati épület energetikai felújítása Előszálláson”című
pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására Puskás Zsolt egyéni vállalkozó (2400
Dunaújváros, Római krt. 1. 3/3.) ajánlatát fogadja el, 500.000 Ft-os ajánlati árral.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert a tervezési feladatok ellátásáról
szóló szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. május 31. (a szerződéskötésre)
2.) KEHOP-1.2.1 Pályázathoz szükséges klímastratégia elkészítésére, és a hozzá
kapcsolódó szemléletformáló kampány megvalósítására árajánlat kérés
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a pályázati kiírásban az elnyerhető összeg 14 millió Ft körül van.
Ezt ha három település is nyeri meg (mivel egyenlő arányban osztjuk el a bevételt),
településenként több, mint 500.000 Ft összeget érint, ezért nekünk szükséges három árajánlatot
bekérnünk a klímastratégia és a hozzá kapcsolódó szemléletformáló kampány megvalósítására.
Az árajánlatokat a konzorcium vezető, jelen esetben mi, kéri be és azok alapján dönti el a
nyertes pályázat esetén kivel valósítja meg azt. Ezért kérem, hogy az alábbi három céget
keressük meg árajánlattal:
1.) BEKLEN Alapítvány
5420 Túrkeve, Ecsegi utca 22.
Képviselő: Barna Tamás
e-mail: info@beklen.hu
2.) Nagy Pál Sebestyén
2100 Gödöllő, Szent János utca 36-38. 5.
e-mail: nagypalsebestyen@gmail.com
3.) Euro Ökoland Hungary Alapítvány
3950 Sárospatak, Kossuth utca 25.
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Képviselő: Harsányi Gábor
e-mail: info@eurookoland.hu
Kérdésem, ki az, aki egyetért az ismertetett cégek árajánlattal történő megkeresésével?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
95/2018.(V.08.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
KEHOP-1.2.1 Pályázathoz szükséges klímastratégia elkészítésére, és a hozzá kapcsolódó
szemléletformáló kampány megvalósítására árajánlat kérés
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEHOP-1.2.1 Pályázathoz
szükséges klímastratégia elkészítésére, és a hozzá kapcsolódó szemléletformáló kampány
megvalósítására az alábbi három céget kívánja árajánlat kéréssel megkeresni:
1) BEKLEN Alapítvány
5420 Túrkeve, Ecsegi utca 22.
Képviselő: Barna Tamás
e-mail: info@beklen.hu
2) Nagy Pál Sebestyén
2100 Gödöllő, Szent János utca 36-38. 5.
e-mail: nagypalsebestyen@gmail.com
3) Euro Ökoland Hungary Alapítvány
3950 Sárospatak, Kossuth utca 25.
Képviselő: Harsányi Gábor
e-mail: info@eurookoland.hu
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. május 22. (az árajánlat kérések kiküldésére)
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Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, mivel több napirendi pont
nincsen, a mai képviselőtestületi rendkívüli, nyílt ülést 16,20 órakor bezárom.
kmf.
Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szloboda János Árpád
hitelesítő

Jákli Ferencné
hitelesítő

