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8272 Szentantalfa, Fő u. 39.
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2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 30-án
15.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége
(Szentantalfa, Fő u 39.)  

Jelen vannak: Kiss Csaba polgármester 
Molnár László alpolgármester
Gödri Tünde 
Szatlmajer István képviselők

Igazoltan távolmaradt:
 Hollósy-Sólyom Tünde képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
 dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Kiss Csaba polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület 4 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai rendkívüli
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

NAPIREND 
1) Önerő  biztosítása a  „Szentantalfai  Önkormányzat  épületének  energetikai

korszerűsítése” című projekt megvalósításához 
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

2) Kivitelező  kiválasztása  a  „Szentantalfai  Önkormányzat  épületének  energetikai
korszerűsítése”  című  projekthez  kapcsolódó  építési  beruházás  kivitelezésére  kiírt
ajánlattételi felhívás alapján
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

3) Műszaki ellenőr  kiválasztása a „Szentantalfai  Önkormányzat épületének energetikai
korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére kiírt
ajánlattételi felhívás alapján
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Önerő  biztosítása  a  „Szentantalfai  Önkormányzat  épületének  energetikai
korszerűsítése” című projekt megvalósításához
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
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Kiss Csaba polgármester: A hivatali épület felújításával kapcsolatban elmondja, hogy az első
mérföldkövét  a  pályázatnak  akkor  fogadják  el,  ha  az  adatok  alátámasztását  megteszik,
számlákkal vagy energia tanúsítvánnyal.  A beadási határidő 2018. május 31. A kincstár az
energia  tanúsítvánnyal  történő  alátámasztást  javasolta.  Mivel  az  energetikai  ellenőrző
segédtábla alapján költségcsökkentés jön ki, ezért szükséges egy módosítási igényt beadni. A
csökkentett  költségeket  a  „támogatást  igénylő  nem elszámolható  hozzájárulásaként”  kell
rögzíteni,  ezt  nem kell  elszámolni  a  kincstár  felé.  Testületi  határozat  kell  a  most  ismert
4.268.495 Ft önerő rendelkezésre állásáról. Ezen felül még szükséges további önerőt, saját
forrást biztosítani, mivel menet közben annyit változtak a számok, indikátorok, elszámolható
költségek,  hogy  a  pályázat  beadásakor  megcélzott  összeg  nem  lesz  elég.  Várhatóan  a
4.268.495  Ft-on  felül  4.894.438  Ft  saját  forrást  kell  mellétenni,  hogy  a  kivitelezés
megvalósuljon. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

27/2018. (V.30.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  „Szentantalfai  Önkormányzat  épületének
energetikai korszerűsítése” címmel pályázatot nyújtott be a
TOP-3.2.1-16  kódszámú  „Önkormányzati  épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra.

A Képviselő-testület a bruttó elszámolású pályázati projekt
bruttó költségbecslését az alábbiak szerint állapítja meg:

Projekt összes kiadása: 33.341.705 Ft
Összes elszámolható költség: 29.073.210 Ft
Saját forrás, a támogatást igénylő 
  nem elszámolható hozzájárulása:   4.268.495 Ft
Igényelt támogatás: 29.073.210 Ft

A projekt tervezett összköltsége 87 %-ban elszámolható és
támogatható,  a  projekt  megvalósításához  13  %  mértékű
saját  erő  (a  támogatást  igénylő  nem  elszámolható
hozzájárulása)  biztosítása  szükséges,  ezért  a  képviselő-
testület a projekthez szükséges bruttó 4.268.495 Ft  saját
forrás  pénzügyi  fedezetét  a  2018.  évi  költségvetésben  a
felhalmozási kiadások között biztosítja. 

A  Képviselő-testület  kijelenti,  hogy  a  projektet
megvalósítani kívánja abban az esetben is, amennyiben a
pályázati  döntés  tartalmára  figyelemmel  a  tervezetthez
képest további saját erő biztosítása is szükséges.
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Esetleges  további  előre  nem  számolható  többletköltség
felmerülése esetén a képviselő-testület külön határozatban
dönt a további saját erő biztosításáról.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester

 28/2018. (V.30.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  „Szentantalfai  Önkormányzat  épületének
energetikai korszerűsítése” címmel pályázatot nyújtott be a
TOP-3.2.1-16  kódszámú  „Önkormányzati  épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra.

A  projekt  kivitelezéséhez  szükséges  4.894.438  Ft  saját
forrás  pénzügyi  fedezetét  a  2018.  évi  költségvetésben  a
felhalmozási kiadások között biztosítja. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester

2) Kivitelező  kiválasztása  a  „Szentantalfai  Önkormányzat  épületének  energetikai
korszerűsítése”  című  projekthez  kapcsolódó  építési  beruházás  kivitelezésére  kiírt
ajánlattételi felhívás alapján
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss  Csaba  polgármester: A  „Szentantalfai  Önkormányzat  épületének  energetikai
korszerűsítése”  című  projekthez  kapcsolódó  építési  beruházás  kivitelezésére  három
árajánlat-kérés került kiküldésre. Mindhárom felkért gazdasági szereplőtől érkezett ajánlat,
ezért az ajánlatok bontása a mai napon 12,10 órakor megtörtént.  A bontási  jegyzőkönyv
alapján  javasolja,  hogy  a  pályázati  kiírás  szerint  a  legalacsonyabb  ajánlati  ár  alapján  a
VIDMEN Építőipari Kft. árajánlatát fogadják el. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele,
javaslata?

Szatlmajer István képviselő: Kérdezi, hogy mikor költözik és hová a hivatal, illetve, hogy a
tényleges munka mikor kezdődik?

Kiss Csaba polgármester: A munkaterület átadása várhatóan június 10-én történik meg, a
hivatal eddigre költözik a tagyoni Faluházba. Szeptember végére kell befejezni az építkezést.

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
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Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

29/2018. (V.30.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00036  kódszámú  „Szentantalfai
Önkormányzat  épületének  energetikai  korszerűsítése”
című  projekthez  kapcsolódó  építési  beruházás
kivitelezésére  érkezett  pályázatok  bontása  és  értékelése
alapján  mint  legalacsonyabb  ajánlati  árat,  a  VIDMEN
Építőipari  Kft.  (8272 Szentantalfa,  Óvoda u.  3.,  adószám:
25000090-2-19) nettó 24.948.238,-  Ft összegű árajánlatát
fogadja el.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés
aláírására.

Határidő: 2018. június 1.
Felelős: polgármester

3) Műszaki ellenőr  kiválasztása a „Szentantalfai  Önkormányzat épületének energetikai
korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére kiírt
ajánlattételi felhívás alapján
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss  Csaba  polgármester: A  „Szentantalfai  Önkormányzat  épületének  energetikai
korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezése során a műszaki
ellenőri  feladatok  ellátására  három  árajánlat-kérés  került  kiküldésre.  Mindhárom  felkért
gazdasági szereplőtől érkezett ajánlat, ezért az ajánlatok bontása a mai napon 12,10 órakor
megtörtént.  A  bontási  jegyzőkönyv  alapján  javasolja,  hogy  a  pályázati  kiírás  szerint  a
legalacsonyabb ajánlati ár alapján Németh Balázs egyéni vállalkozó árajánlatát fogadják el.
Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

30/2018. (V.30.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00036  kódszámú  „Szentantalfai
Önkormányzat  épületének  energetikai  korszerűsítése”
című  projekthez  kapcsolódó  műszaki  ellenőri  munkák
elvégzésére  érkezett  pályázatok  bontása  és  értékelése
alapján mint legalacsonyabb ajánlati  árat,  Németh Balázs
egyéni  vállalkozó (8230 Balatonfüred,  Horváth  M. u.  47.,
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adószám: 75528508-1-39) 300.000,-  Ft  (alanyi  mentes)
összegű árajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés
aláírására.

Határidő: 2018. június 1.
Felelős: polgármester

Több napirendi pont nem lévén Kiss Csaba polgármester megköszöni a rendkívüli nyilvános
ülésen való részvételt, és azt 15.23 órakor bezárja.

K.m.f.

            Kiss Csaba                         Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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