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Községi Önkormányzat
Lövő
10-1 /2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. szeptember 30-án az önkormányzat hivatali helyiségben a képviselő- testület
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Balics János polgármester
Hollósi Gábor alpolgármester
Tischlerné Németh Noémi
Regényiné Demeter Mónika
Takács Vilmos képviselők
Lukács Antalné jegyző

Balics János : köszönti a megjelenteket, megállapítja,hogy a képviselő-testület tagjai közöl 5
fő megjelent,igazoltan távolmaradt 2 fő ,így az ülés határozatképes azt megnyitja.

Balics János a napirendre az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.)Lövő község közvilágításának korszerűsítése LED-es lámpatestekkel
2)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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70/2014.(IX.30.)határozat:Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Lövő község közvilágításának korszerűsítése LED-es
lámpatestekkel
2)Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Balics János polgármester

1.)Lövő község közvilágításának korszerűsítése LED-es lámpatestekkel
Lukácsné: tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióra
legkésőbb 2014.október 7-ig pályázatot lehet benyújtani. Mint erről már korábban
tájékoztattuk a képviselő-testületet ,ennek előkészületi munkát az Ökovill Kft.vezetőjével
- a pályázatírójával - megkezdtük, emiatt a rövid határidő ellenére is a pályázatot be tudjuk
adni, melynek feltétele a kivitelezővel megkötött szerződés. A pályázat 100 %-os
támogatottságú, és minden költség elszámolható benne.
A pályázat összköltsége 38 454 588 Ft, ezért a kivitelező kiválasztásához közbeszerzési
eljárást kell lefolytani.
Ismerteti az önkormányzat jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzatát a jelenlévőknek.
Javasolja a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének Regényiné Demeter Mónikát,
tagjainak Takács Vilmost,Ács Zoltán Józsefnét,és Dr. Molnár Dénes közbeszerzési
szakembert. Valemennyi tag a jelölést elfogadta.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása című konstrukcióra „Lövő község közvilágításának korszerűsítése „címmel.
E tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének Regényiné Demeter Mónikát,tagjainak
Takács Vilmost, Dr. Molnár Dénest,Ács Zoltán Józsefnét választja meg.
A képviselő-testület megbízza polgármestert a határozat közlésével.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Balics János polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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71 /2014.(IX.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása
című konstrukcióra „Lövő község közvilágításának
korszerűsítése „címmel.
E tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének Regényiné Demeter
Mónikát,tagjainak Takács Vilmost, Dr. Molnár Dénest,Ács Zoltán
Józsefnét választja meg.
A képviselő-testület megbízza polgármestert a határozat
közlésével.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Balics János polgármester
Balics János :az Ökovill Kft. vezetője elkészítette a pályázatunkat a közvilágítási lámpák
cseréjére .Ennek keretében a község valamennyi utcájában 277 db lámpatest kerül
lecserélésre,és új LED-es lámpák (LUMA ) felszerelésére. Ezen lámpák 100 000 óra
élettartamúak, egyedileg vezérelhetők, rendkívüli energiatakarékosak és jelentős karbantartási
költségek takaríthatók meg velük. A pályázatunkat „Lövő község közvilágításának
korszerűsítése”címmel a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014.5.5.0./K
Közvilágítás energiatakarékos című konstrukcióra kívánjuk benyújtani.
Már a BM támogató nyilatkozatot is megkértük ehhez. A pályázat 100 %-os támogatott ságú,és valamennyi költség elszámolható. A pályázat teljes bruttó költsége 38 454 588 Ft.
Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív
Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energitakarékos átalakítása című
konstrukcióra „Lövő község közvilágításának korszerűsítése”címmel.
A pályázat keretében 277 db lámpatest került lecserélésre Lövő község valamennyi utcájában.
A projekt elszámolható költsége
A kivitelezés összege:
Igényelt támogatás összege:

38 454 588 Ft
33 684 584 Ft
38 454 588 Ft

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a
kivitelezési szerződés aláírásával.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, a pályázat
benyújtásával, a szerződések aláírásával, a pályázat elnyerése esetén a projekt
lebonyolításával.
Határidő: 2014.október 7.
Felelalős: Balics János polgármester
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
72/2014.(IX.30.) határozat: Lövő Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás
energitakarékos átalakítása című konstrukcióra „Lövő község közvilágításának
korszerűsítése”címmel.
A pályázat keretében 277 db lámpatest került lecserélésre Lövő község valamennyi utcájában.
A projekt elszámolható költsége
A kivitelezés összege:
Igényelt támogatás összege:

38 454 588 Ft
33 684 584 Ft
38 454 588 Ft

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a
kivitelezési szerződés aláírásával.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat közlésével, a pályázat
benyújtásával, a szerződések aláírásával, a pályázat elnyerése esetén a projekt
lebonyolításával.
Határidő: 2014.október 7.
Felelalős: Balics János polgármester

2.)Egyéb feladatok
Lukácsné: a képviselő-testület 2014.május 8-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2014.évi
közbeszerzési tervét, melyben a közvilágításra nettó 20 M Ft-ot terveztünk.
Mivel a korszerűsítés az elhangzottak alapján lényegesen magasabb összegbe kerül,ezért
a közbeszerzési tervet módosítani szükséges.
Ismerteti az önkormányzat 2014.évi módosított közbeszerzési tervét.
A jelenlévők a módosítással egyetértettek.

Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi módosított
közbeszerzési tervét a 1.számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
Határidő: Azonnal
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A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
73/2014.(IX.30.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2014.évi módosított közbeszerzési tervét az
1.számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: Balics János polgármester
Lukács Antalné jegyző
Határidő: Azonnal

Balics János: mint arról már korábban tájékoztattam a képviselőket a megvásárolt
kistraktorhoz fűkasza adaptert szeretnénk vásárolni, ennek várható költsége 1 024 992 Ft.
Kérem a képviselőket a 2014. évi költségvetés előirányzatai közti átcsoportosítással
biztosítsanak keretet ezen eszköznek a megvásárlásához.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

Balics János az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az SSM 54 típusú fűkasza adapter
megvásárlásához 1 024 992 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület a 2014.évi költségvetés előirányzatai között a következő átcsoportosítást
rendeli el:
ZÁROLÁS: A költségvetési tartalék terhére 1 024 992 Ft.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT: 999000-1 Szakfeladatra el nem számolt tételként,066020
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción,05641 Egyéb tárgyi
eszközök beszerzése, létesítése megnevezésű kiadási előirányzaton 807 080 Ft, 05671
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó megnevezésű kiadási
előirányzaton 217 912 Ft biztosítása az SSM 54 típusú fűkasza adapter megvásárlására.
Határidő: 2014.október 15.
Felelős: Balics János polgármester

A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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