DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:………../2015.
ELŐTERJESZTÉS
- Képviselő-testülethez –
A „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című KEOP-20155.7.0 azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében pályázat benyújtására
Tisztelt Képviselő-testület
Önkormányzatunknak lehetősége nyílt arra, hogy a „Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú kiemelt projekt
felhívás keretében pályázatot nyújtson be.
A projekt célja az érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az
épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve a nyílászárók cseréjével.
A projekt keretein belül támogatható tevékenységek a következők:
Elszámolható költségek: műszaki szakértő, általános menedzsment feladatok, közbeszerzés,
tanulmányok és vizsgálatok készítése, egyéb hatósági díjak.
Megvalósítási költségek: külső homlokzati
födémszigetelés esetén elszámolható költségek.

hőszigetelés,

külső

nyílászáró-csere,

A pályázat keretében az önkormányzat működtetésében lévő Dombrádi Móra Ferenc
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény Andrássy, és Kossuth
úti épületei vonatkozásában energetikai fejlesztés valósulna meg, mely az intézmény
energiafelhasználásában további csökkenést, és ezáltal megtakarítást eredményezne.

Tervezett kivitelezési munkák:
Andrássy úti iskola épülete, valamint az Andrássy úti tornaterem épülete:
- homlokzati hőszigetelés, homlokzatszínezés (1445 m2),
- födémszigetelés (1234 m2),
- külső fa/műanyag nyílászárók cseréje, hőszigetelt üvegezésű, hőszigetelt műanyag
nyílászárókra (602 m2).
Kossuth úti iskola épülete (külön álló tornaterem épületének kivételével):
- homlokzati hőszigetelés, homlokzatszínezés (910 m2),
- födémszigetelés (322 m2),
- külső fa/ fém nyílászárók cseréje, hőszigetelt üvegezésű, hőszigetelt műanyag
nyílászárókra (365 m2).
Az energetikai fejlesztés megvalósítására bruttó 148.000.000 Ft-os költségvetést terveztünk,
mely 100 %-os támogatási intenzitást von maga után.
A pályázati felhívásban megfogalmazott cél elérése érdekében fontosnak tartom az
önkormányzat
fenntartásában
működő
köznevelési
intézmény
épületeinek
energiafelhasználását csökkentő fejlesztés megvalósítását.
A fent meghatározott támogatással lehetőség nyílik a fent ismertetett fejlesztési cél
megvalósítására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. június 1.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
A „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című KEOP-20155.7.0 azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület
1. Pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projekt felhívásra.
2. A projekt célja az érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása
az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve a nyílászárók cseréjével.
3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok
aláírására.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: azonnal

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:…………../2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez Dombrád Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására,
valamint a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú pályázattal összefüggésben közbeszerzési
eljárás megindítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat, mint ajánlatkérő az adott költségvetési év elején, de legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről. Az elkészített terv nyilvános, melyet legalább 5 évig meg kell őrizni.
A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben
szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban
megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő
továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem
látható okból előállt a közbeszerzési igény, vagy egyéb változás miatt merült fel. Ezekben az
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell, az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú kiemelt projekt keretében pályázat benyújtására nyílt lehetőség a Dombrádi
Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési
intézmény Andrássy, és Kossuth úti épületeinek energetikai fejlesztése vonatkozásában.
Tekintettel a kivitelezési munkák elvégzésére rendelkezésre álló rövid határidőre a pályázat
vonatkozásában feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, így a márciusban
elfogadott közbeszerzési terv módosítása vált szükségessé.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a
közbeszerzési terv módosításáról, valamint a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. június 1.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…. . (… …) önkormányzati határozata
A 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról
A Képviselő-testület
Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását a határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: azonnal
1. számú melléklet

2015. évi közbeszerzési terv
Ajánlatkérő: Dombrád Város Önkormányzata
Sorszám
1.

Szerződéshez
rendelt elnevezés
Középületek
energetikai
korszerűsítése

A beszerzés
tárgya

Becsült érték
(nettó Ft)

Eljárásrend

Eljárás tervezett
indítása

építési
beruházás

116.500.000

Nemzeti
eljárásrend

II. negyedév

Dombrád Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…. . (… …) önkormányzati határozata
Középületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásról
A Képviselő-testület
1. A KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projekt felhívás keretében a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A § alapján „Középületek
energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást indít.
2. A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (3)
bekezdése alapján „feltételesen” kerül lefolytatásra.
3. Elfogadja a projekt keretében lefolytatásra kerülő közbeszerzési
előkészítését és lefolytatását meghatározó eseti közbeszerzési szabályzatot.

eljárások

4. Felhatalmazza a polgármestert az eljárással összefüggő feladatok végrehajtására.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: azonnal

Dombrád Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…. . (…. …) önkormányzati határozata
A „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című KEOP-20155.7.0 azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében benyújtandó pályázat
előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak ellátásáról
A Képviselő-testület
1. A KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című kiemelt projekt keretében benyújtandó pályázat
előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátásával
a Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 4611 Jéke, Liptay utca 4.;
adószám: 12453546-2-15; cégjegyzékszám: 15-09-075630) bízza meg. A megbízási
díj nettó összege: 1.500.000 Ft.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: azonnal

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

4492 Dombrád, Rákóczi u. 36.
Tel/Fax: 45/465-001, 45/565-002
Száma: ………/2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez –
Dombrád Város Önkormányzata által
a városi közoktatási intézmények számára nyújtott Pedagógusnapi támogatásra
Tisztelt Képviselő-testület!
Dombrád Város Önkormányzatánál több éves, évtizedes hagyomány a helyi közoktatási
intézményekben, nevezetesen a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében, a Móra Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában, valamint a Dr. Bereczky Zsigmond
Református Általános Iskolában dolgozó pedagógusok munkájának elismerése. Az
Önkormányzat minden évben vendéglátással és egy szál virággal köszönti a pedagógusokat.
Ebben az évben a Dr. Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola terveiről egyelőre
nincs tudomásunk, azonban a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde színházi előadás megtekintését
tervezi, a Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
kirándulást szervez Egerbe a saját dolgozói részére.
Az intézményekben dolgozó pedagógusok a dombrádi gyerekekért, fiatalokért, rajtuk
keresztül családjaikért, vagyis Dombrád lakosságáért tevékenykednek nap, mint nap. Emellett
az állami ünnepségeken és egyéb rendezvényeinken az intézmények tanulói illetve óvodásai
rendszeresen részt vesznek, műsort szolgáltatnak, amelyben természetesen a pedagógusok
munkája, erőfeszítése is benne fekszik. A Pedagógusnap alkalmat szolgáltat arra, hogy
mindezen erőfeszítéseket megköszönjük, ezért úgy gondolom, hogy az évtizedes gyakorlat
fenntartása továbbra is indokolt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében a városi közoktatási
intézmények számára nyújtott Pedagógusnapi támogatásról dönteni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. június 1.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő–testületének
…/……. .(… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzata által
a városi közoktatási intézmények számára nyújtott Pedagógusnapi támogatásról
A Képviselő-testület
1.

Megtárgyalta a Dombrád Város Önkormányzat közigazgatási területén működő
közoktatási intézmények számára nyújtandó Pedagógusnapi támogatásról szóló
előterjesztést.

2.

Úgy dönt, hogy az intézmények programjait a következők szerint támogatja:
-

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 100.000.- Ft.

-

Dr. Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola: 100.000.- Ft

-

Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: 200.000.Ft.

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott támogatásokat kifizesse.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2015. június 05.

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… (… …)
önkormányzati határozata
a Dombrádi Öregfiúk Csapata egyedi kérelméről
A Képviselő-testület
1. Megtárgyalta a Dombrádi Öregfiúk Csapata egyedi kérelmét.
2. Úgy határoz, hogy a Dombrádi Öregfiúk Csapata tagjai részére 2015. november 30-ig
engedélyezi, hogy a Városi Sportpályán sportolhassanak.
3. Ezzel egyidejűleg megbízza a Jegyzőt a Városi Sportpálya igénybevételére és
használatára vonatkozó házirend előkészítésére.
Felelős: Nagy János jegyző

Határidő: 2015. november 30.

Dombrád Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Dombrád, Andrássy út 67. szám alatti területén lévő fúrt kút helyreállítási költségeinek
biztosításáról
A Képviselő-testület
1. a 2015. május 28-i nyilvános ülésén megtárgyalt polgármesteri beszámolóban az általános
iskola területén (4492 Dombrád, Andrássy út 67.) végzett, fúrt kút helyreállításával
kapcsolatban ismertetett tényeket megvizsgálva – a kivitelezést végző Körmendi Kert Kft.
(4501 Kemecse, Körmendi tanya 1.) ügyvezető által felhozott szakmai indokokat
elfogadva – engedélyezi a fenti fúrt kút helyreállítási költségeihez szükséges 1.628.775 Ft
kiadási előirányzat biztosítását a 2015. évi költségvetésének terhére.
2. felhatalmazza a polgármestert vállalkozási szerződés előkészítésére, aláírására, valamint az
1. pontban rögzített pénzösszeg kifizetésére.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2015. június 30.

