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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1.-én  

  16.00 órakor megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csuka Ramóna  képviselő    

Mártonka Istvánné  képviselő 

Radvánszky Gyula  képviselő 

Szűcs János    alpolgármester  

   

Verbói Gábor    polgármester  

  

Távolmaradó képviselő:  Gáspár László, Verbói Tiborné       

 

Tanácskozási joggal:    

dr. Verbói Mária        jegyző 

 

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül négy  fő jelen van, így a 

tanácskozás határozatképes. A napirend sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása 

telefonon történt. 

 

Előterjeszti napirendi javaslatát. 

 

1.) KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett napelemes  rendszerek kiépítésére 

irányuló pályázat benyújtása, kapcsolódó döntések meghozatala. 

      Előterjesztő:  Verbói Gábor polgármester 

                            

A képviselő-testület az előterjesztett napirendeket és más javaslat megtétele nélkül 

egyhangúlag elfogadja. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett napelemes  rendszerek kiépítésére 

irányuló pályázat benyújtása, kapcsolódó döntések meghozatala.  

Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester  
 

 

A polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületi ülésre készült előterjesztés megvitatása 

soron kívüli képviselő-testületi ülésen történő tárgyalása a szoros pályázati beadási határidő 

miatt vált indokolttá.  Önkormányzat Képviselő-testületének ebben az évben lehetősége nyílik  

a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítésére irányuló 

pályázat benyújtására. A pályázat támogatottsága előreláthatólag 100 %-os.  

A közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve az energetikai tanulmány elkészítésére, tender és 

kiviteli tervek elkészítésére, projektmenedzsment, PIR feladatok, záró auditori feladatok, 

műszaki ellenőri feladatok ellátására három-három ajánlatot kértünk be. Az elbírálás a 

képviselő-testület hatásköre.  

Mindezekre azért van most szükség, hogy a pályázat benyújtásakor már rendelkezésre 

álljanak ezek az információk, az elbírálásnál plusz pontot jelent. 



 3 

A pályázat benyújtására való felhatalmazást, valamint a kapcsolódó döntések – közbeszerző 

kiválasztása, energetikai tanulmány elkészítésére, tender és kiviteli tervek elkészítésére,  

projektmenedzsment, PIR feladatok, záró auditori feladatok, műszaki ellenőri feladatok 

ellátására vállalkozó kiválasztása -  meghozatalára kéri a képviselő-testülettől 

 

A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

38/2014. (VIII.1.) határozata 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és 

támogatja a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióhoz tervezett napelemes 

rendszerek kiépítésére irányuló pályázat benyújtását.  

 

A pályázat támogatási intenzitása 100%.  

 

A pályázatban szereplő önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok, megvaló-  

sítási helyszínek – amennyiben a pályázati keretösszegbe belefér -  

 

Virágsziget Szociális Központ      Petőfi út 139.  hrsz.: 287 

Önkormányzati Hivatal                 Petőfi út 79  hrsz:  220/5 

GAMESZ    iroda                          Petőfi út 79/a  hrsz:  220/1        

Művelődési Ház, Könyvtár           Petőfi út 100.  hrsz.: 551 

 Napsugár Óvoda                           Óvoda út 4.  hrsz:  449/2 

 Orvosi rendelő                               Petőfi út 81.  hrsz:  221/2 

 Általános iskola                             Petőfi út 140.   hrsz.   505 

 Családsegítő szolg.                        Petőfi út 68   hrsz:   746 

 KMB iroda                                     Petőfi út 90.    hrsz   557/3 

 

Prioritást élvez az óvoda és az iskola épülete. 

A képviselő testület vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén 

megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti 

azt. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére  

 

Határidő: 2014. augusztus 21. 

Felelős:     Verbói Gábor polgármester 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

39/2014. (VIII.1.) határozata 

 

A képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a KEOP-2014-4.10.0/N 

konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítése pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan a Kbt. 122/A § szerinti, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására beérkezett ajánlatokról szóló előterjesztést, és a KAPOS-
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HIDRO Kft – Kaposvár, Buzsáki u. 48. –  nettó 500.000.-Ft-os – 

legalacsonyabb összegű - ajánlatát fogadja el.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tájékoztatások megtételére, és 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

 Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

40/2014. (VIII.1.) határozata 

 

A képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a KEOP-2014-4.10.0/N 

konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítése pályázat keretében 

megvalósítandó projekthez kapcsolódó szolgáltatások ellátására beérkezett 

ajánlatokat, és a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a enerGO ZERO Kft – 1085. 

Budapest, Stáhly u. l. fszt 4/a – ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint. 

 

- energetikai tanulmány elkészítése  nettó     600.000.-Ft 

- tender tervek elkészítése   nettó  1.150.000.-Ft 

  Kiviteli tervek elkészítése   nettó  1.400.000.-Ft 

- projektmenedzsment   nettó  1.600.000.-Ft 

- tájékoztatási feladatok PIR   nettó     380.000.-Ft 

- záró auditori feladatok   nettó     250.000.-Ft 

- műszaki ellenőri feladatok   nettó  1.000.000.-Ft 

  Összesen:     nettó  6.380.000.-Ft 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tájékoztatások megtételére, és 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Verbói Gábor polgármester 

 

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

41/2014. (VIII.1.) határozata 

 

A képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a KEOP-2014-4.10.0/N 

konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kialakítása – az iskola és az 

óvoda épületét érintő – projekt előkészítésével kapcsolatos előterjesztést és úgy 

dönt, hogy : 

 

1.) meghatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt 122. § (7) bekezdés a) pontja 

szerinti kivitelezői közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 

közbeszerzési felhívást és dokumentációt, illetve az eljárás megindítását 

jóváhagyhassa. 
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2.) meghatalmazza a polgármester, hogy az eljárás közbeni szervezési és egyéb 

döntéseket – beleértve a Kbt 122 § (7) bekezdés a) pontja szerinti 

tárgyalásos eljárás esetében az ajánlatokat tárgyalás előtti érvényességének 

a megállapítását is – a Bíráló Bizottság javaslatára saját hatáskörben hozza 

meg. 

 

3.) a képviselő-testület kizárólag az eljárás eredményéről dönt. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés, 

tájékoztatások megtételére. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős:    Verbói Gábor polgármester 

          Dr. Verbói Mária jegyző 

 

 

 

Mivel más hozzászólás, észrevétel nincs, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az 

ülést 17.15 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Verbói Gábor        dr. Verbói Mária 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


