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Község Önkormányzat képviselõ-

Jelen vannak:

Brlás János
Maginyecz András
Juhász Zoltán Zsolt
Vaskor Zoltán

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,

Zsindely Ferencné
Szebegyinszki Pálné
Urbán Miklós

jegyző,
aljegyző,
Perimater Kft képviselője

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület soronkívüli ülésén, külön tisztelettel köszöntötte Urbán Miklóst a
Perimater Kft képviselőjét.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, ugyanis az 5
képviselőből 4 képviselő megjelent az ülésen, így a betöltött képviselői
mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 80 %-os.
Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1.)Napelemes energetikai korszerűsítési pályázat
Előadó: Brlás János polgármester
2.)Előterjesztések, bejelentések
-Közkifolyó ismételt üzembehelyezése
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
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Napelemes energetikai korszerűsítési pályázat
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Urbán Miklós Perimater Kft képviselője: elmondta, hogy a pályázat még nem
került kiírásra, arról volt szó, hogy hétfőn éjféltől elképzelhető lesz.
Ezzel kapcsolatban a vélemények beérkeztek, a társadalmi vitára bocsátását
bezárták, úgy volt, hogy 60 nap alatt kell előkészíteni. Ezt a 60 napot azonban
módosították 30 napra. Érdemes minél hamarabb elkezdeni, minden olyan
tevékenységet javasol megcsinálni, ami pénzbe nem kerül. Ha a kiírás meg lesz
látják, hogy valósak-e az előkészítő adatok. Korábban már történtek számítások
az audit feladatok ellátására. Energia és technikai vizsgálatot kell végezni. A
veszteség feltárás az épület szerkezetére, típusára vonatkozik. Ez azért
szükséges, hogy ne történjen meg az ami más településen már megtörtént, olyan
épületre tették fel a berendezést, ami technikailag nem volt erre alkalmas.
Tudni kell, hogy melyik épületre kerül fel a napelem, mert arra az épületre 5 évig
fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak.
Brlás János polgármester: Négy épületről van szó a Községháza, az IKSZT,
Egészségház, Orvosi Rendelő, gondolkodtak az épület szigetelésében is.
Urbán Miklós Perimater Kft képviselője: az épületet valamilyen szinten
üzemeltetni kell, funkciója megváltozhat. Az a probléma, hogy a szigetelés drága
és előfinanszírozást igényel. A kivitelezés összegénél sokkal többet kellene az
önkormányzatnak kifizetnie, és a pályázat előtt nagyon sokba kerül az előkészítő
munka, így nem biztos, hogy kedvező. Sajnos a pályázatot addig nem lehet
benyújtani, amit az összegek nincsenek kifizetve.
Az energetikai tanusítványt az önkormányzat és intézményeire, tudomása
szerint rövid határidőn belül el kell végeztetni. Ha szükséges, számlák
elkészítése megoldható. A szállítói finaszírozás vállalása esetén az
önkormányzatnak előre semmit sem kell fizetnie. A bekerülési összeget 2-3
részletben szakaszonként kell majd megfizetni.
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Brlás János polgármester: az önkormányzat szándéka az, hogy a pályázatot
benyújtja, reméli, hogy ennek eredményeként lesz majd megtakarítása.
Zsindely Ferencné jegyző: az a problémája, hogy a felhívásban nem szerepel
konkrétan a négy épület címe, hrsz-a.
Urbán Miklós Perimater Kft képviselője: elmondta, hogy majd a mellékletben kell
szerepeltetni az épületek mérőszámát, ügyfélazonosítóját.
Brlás János polgármester: elmondta, hogy az önkormányzatnak első dolga, hogy
az árajánlatot a felhívásban szereplő 3 cégnek megküldi.
Zsindely Ferencné jegyző: hiányolja a vállalkozói szerződést is.
Urbán Miklós Perimater Kft képviselője: az a cég fog adni vállalkozói szerződést,
akit majd a képviselő-testület kiválaszt.
Brlás János polgármester: javasolta, hogy a képviselő-testület kezdje meg az
előkészítő munkálatokat a pályázattal kapcsolatban, javasolta a határozati
javaslat elfogadását. Határidőnek javasolta december 12. (szerda) 16.00 órát
meghatározni.
Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását
az elhangzott kiegészítéssel együtt.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) –
ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:

166/2012. (XII.05.) sz. KT. határozat
1.
Kardos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
meghatalmazza Bakos György (8085 Vértesboglár, Kossuth Lajos
u. 13.), hogy a DÉMÁSZ felé a tervezett napelemes Háztartási
Méretű Kiserőművek csatlakoztatása ügyében az önkormányzat
helyett és nevében eljárjon.

-4-

Kardos Községi Önkormányzat a KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi
2.
hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
című pályázati konstrukció keretében megvalósítani kívánt projekthez
kapcsolódó beszerzési feladatok ellátására a mellékelt ajánlattételi
felhívást az alábbi 3 cégnek küldi meg:
Kapos-Faktor NKft.
7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.
Hozam 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 3.
BCSB Platinum Kf.
7361 Kaposszekcső, Napsugár u. 2.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlattételi
felhívások megküldésére.
Ajánlattételi határidő: 2012. december 12. (szerda) 16.00 óra
Felelős: Brlás János polgármester

Előterjesztés tárgya:
Közkifolyó ismételt üzembehelyezése
Előterjesztés előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztés
tárgyalását napolja el, vegye le napirendről, ugyanis az előterjesztésben szereplő
közkifolyó címének további egyeztetése szükséges.
Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta az elhangzottak elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását levette
napirendről.
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Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a testületi ülést
bezárta.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Zsindely Ferencné
jegyző

