KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 07.-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
128/2011.(VI.07.) KT határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2011. június 07-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének
elfogadása és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc polgármester
tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I. A Képviselő-testület a 2011. június 07.-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.) Pályázat benyújtása a KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra
Előadó: Petró Ferenc polgármester
II. A Képviselő-testület a 2011. május 31-i rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv
hitelesítésére
képviselőket megválasztja.
Határozatról értesül:
1. Petró Ferenc polgármester
2. Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3. Irattár
Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Faragó Csaba sk.
jegyző

KIVONAT
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. május 31.-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
129/2011.(VI.07.) KT határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot
hozza meg:
1.) A Képviselő-testület egyetért , a Helyi hő, hűtési és villamos energia igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra történő pályázat benyújtásával.
A Pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 6783 Ásotthalom, Tölgyfa u. 1.
hrsz: 444/16
A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.2.0
A projekt megnevezése: Kiss Ferenc Általános Iskola és Óvoda valamint a
Sportcsarnok villamos energia ellátása megújuló energiaforrással
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat sikeres lebonyolításához a
8.823.529,- Ft összegű önerőt saját forrásból biztosítja.
3.) A Képviselő-testület a tervezett korszerűsítési munkálatok bruttó költségét összesen
58.823.529,- Ft összegben á l l a p í t j a m e g a következő megosztásban:

A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Támogatás mértéke
Összesen:

adatok Ft-ban
Források ütemezése
2011
%-os megoszlás
8.823.529,15 %
50.000.000,85 %
58.823.529,100 %

4.) A Képviselő-testület m e gbí zza a polgármestert a pályázat benyújtásával és
f e l hat al ma zza, hogy a pályázat benyújtásához szükséges további nyilatkozatokat
a Képviselő-testület nevében tegye meg.
5.) A Képviselő-testület m e gbí zza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének soron következő módosításakor a 2.) pontban meghatározott saját
forrásnak megfelelő összeget biztosítsa.

- 2 Határidő: 2011. június 8.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző – általa az osztályvezető
3.) „ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft. 1437 Budapest, Pf.: 328. – a pályázat
benyújtásával
4.) Irattár

Kmf.
Petró Ferenc sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző megbízásából:
Fődi Józsefné
kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző

Dr. Faragó Csaba sk.
jegyző

