ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23-án
18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: -/2017.
Határozatok száma: 21, 22, 23, 24, 25/2017.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 23-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
21
22
23
24
25

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

kódja
A15
Z1
Z1
Z1
Z1

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
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Kódja
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5/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23-án 18,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége
Esztergályhorváti, Deák F. út 1.
Jelen vannak: - Rékasi Csabáné polgármester
- Réti Tibor alpolgármester
- Farkasné Pálfy Valéria
- Bézsenyi Zoltánné
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/
Meghívott: - Kovács Katalin jegyző
Rékasi Csabáné polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása, saját
forrás biztosításának elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
2./ Esztergályhorváti közvilágítás korszerűsítése
a) kiviteli tervének jóváhagyása.
b) kivitelezési munkáinak elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása.
c) kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére árajánlatok kérése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
3./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző

Napirendek tárgyalása:
1./ EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása, saját
forrás biztosításának elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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Előadó részletesen ismertette tárgyra vonatkozó pályázati felhívást. Elmondta, hogy
konzorciumban történik a pályázat benyújtása Sármellék gesztorálásával, Szentgyörgyvár,
Esztergályhorváti, Zalaapáti, Alsópáhok részvételével, mert a projekt hatóterületén lévő
lakosságszámnak 4000 fő felettinek kell lenni.
Az igényelt összeg bruttó 250 millió Ft. Egy megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni,
várható költségigénye, 5 millió Ft + ÁFA a díja. Ennek az összegnek a pályázat befogadását
követően a 40 %-át kellene kífizetni, nyertes pályázat esetén az egész összeg megtérül,
Esztergályhorváti része (önerő) ebből 480-500 ezer Ft.
Javasolja a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
21/2017.(III.23.) számú határozat:
1./ Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
elhatározza a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű,
EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat benyújtását.
2./A Képviselő-testület a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
elnevezésű, EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat benyújtása céljából konzorciumi
együttműködési megállapodást köt Alsópáhok Község Önkormányzatával,
Zalaapáti Község Önkormányzatával, Szentgyörgyvár Község
Önkormányzatával, Sármellék Község Önkormányzatával és a Sármelléki
Polgárőr Egyesülettel.
A konzorcium vezetője Sármellék Község Önkormányzata.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodást megismerte, jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírásával.
3./ A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges tanulmány
elkészítésének Esztergályhorváti községre eső költségét, 500.000 Ft összeget
2017. évi költségvetésében e célra biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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2./ Esztergályhorváti közvilágítás korszerűsítése
a) kiviteli tervének jóváhagyása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó részletesen ismertette az 1240-5/2017. ügyszámon iktatott kiviteli tervet, javasolja
jóváhagyását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
22/2017.(III.23.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte és megtárgyalta az 1240-5/2017. ügyszámon iktatott,
Esztergályhorváti község közvilágítás korszerűsítés LED-es lámpatestekkel
15/2017. munkaszámú kiviteli tervét, azt az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester

b) kivitelezési munkáinak elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy három vállalkozástól kértek és kaptak árajánlatot tárgyi munka
elvégzésére, melyeket részletesen ismertetett.
A VI-BOLD NEU Kft. vonyarcvashegyi vállalkozás bruttó 13.776.700,- Ft, a Róth-Vill Bt. pécsi
vállalkozás bruttó 14.384.972,- Ft, a Katazol Kft. kaposvári vállalkozás bruttó 14.625.250,- Ft
díjért tudja a munkát elvégezni.
Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó VI-BOLD NEU Kft. Vonyarcvashegy, Kund vezér út 21.
szám alatti vállalkozás megbízását ajánlatának elfogadásával, hisz a részletfizetés, mely a
megtakarításból kerül kifizetésre, és a 10 év garancia is nagyon előnyös.
Hozzászólások:
Bézsenyi Zoltánné képviselő: a korszerű világítással csatlakozunk a környező településekhez.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: a legkedvezőbb árajánlat elfogadásával szeretnék, ha a falu
számára a minőségi korszerűsítés megvalósulna.
Ezt követően a képviselő-testülete 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
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23/2017.(III.23.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
Esztergályhorváti település közvilágítás korszerűsítés kiviteli munkáinak
elvégzésével megbízza a VI-BOLD Kft. Vonyarcvashegy, Kund vezér út 21. szám
alatti vállalkozást 10.847.795,- Ft + ÁFA díjért, az ajánlatában szereplő
feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

c) kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére árajánlatok kérése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy tárgyi munkák elvégzésére az alábbi három vállalkozástól javasol
árajánlatot kérni.
1.) Sándorfi Zsigmond György egyéni vállalkozó Zalaegerszeg, Ady E. út 28.
2.) Clarion Gold Kft. Zalaegerszeg, Búzavirág út 26.
3.) BeMak Kft. Zalaegerszeg, Vizslaparki út 44.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
24/2017.(III.23.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
Esztergályhorváti település közvilágítás korszerűsítés kivitelezési munkáinak
műszaki ellenőrzésére az alábbi három szakvállalkozástól kér be árajánlatot:
1.) Sándorfi Zsigmond György egyéni vállalkozó Zalaegerszeg, Ady E. út 28.
2.) Clarion Gold Kft. Zalaegerszeg, Búzavirág út 26.
3.) BeMak Kft. Zalaegerszeg, Vizslaparki út 44.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
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Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
25/2017.(III.23.) számú határozat:
A 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervről.
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta, elfogadja. Kijelenti, hogy 2017.
évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 18 óra 16 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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