
Somlóvásárhely Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: 317-2/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február
12-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt rendkívüli képviselőtestületi 
üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Marton László polgármester
Bujdos Péter alpolgármester
Bolla Barnabás
Cziglerné Siket Gabriella
Nemes Árpádné
Sebestyén Géza
Szabó László települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István jegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Marton László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,  hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  a  7  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  7  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Naperőmű pályázat Marton László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Naperőmű pályázat
Előadó: Marton László polgármester

Marton László:

A naperőmű pályázati  anyaga most  készült  el.  A pályázat  benyújtásához  pár  döntést  kell
hoznunk. 

Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a napelem rendszer kivitelezéséről az alábbi határozatot hozta:

9/2013.(II.12.) Kt. számú határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1/2013/(I.24.)
Kt.számú határozatával kiírt közbeszerzési pályázat Napelem rendszer kivitelezése
címmel  eredményes  volt.  A legalacsonyabb  árajánlatot  adó  Polar-Stúdió  2.Kft.
(6000. Kecskemét, Csongrádi u. 26.) pályázatát fogadja el az Önkormányzat. Az
elfogadott  ár:  35.881.870,-Ft,  azaz  Harmincötmillió-nyolcszáznyolcvanezer-
nyolcszázhetven forint. 

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  feltételes  vállalkozási
szerződés megkötésére.
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Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag –
a naperőmű pályázat beadásáról az alábbi határozatot hozta:

10/2013.(II.12.) Kt. számú határozat

Somlóvásárhely Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-
4.10.0/A.  felhívása  alapján  pályázatot  nyújt  be  az  alábbi  lényeges  tartalmi
elemekkel:
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
Óvoda-Iskola 8481. Somlóvásárhely Sport u. 1, 
Művelődési ház 8481.. Somlóvásárhely Szabadság tér 11. 
Polgármesteri Hivatal 8481. Somlóvásárhely Szabadság tér 1.
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 430/2 Hrsz., 198 Hrsz., 
432 Hrsz.
A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Napelem 
rendszer kivitelezése
A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége, a pályázattal megegyezően:  
                                                                                                          50.923.025.- Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően:       50.923.025.- Ft 
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel,
egyéb) a pályázattal megegyezően:        7.635.455.- Ft
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege, a pályázattal
megegyezően:      43.284.570.- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 
Felhatalmazza  a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselőtestület nyílt ülést 17.25 órakor
bezárta.

kmf.

Marton László Bendes István
polgármester jegyző


