Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 07-én 16,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.
A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen van:

Petró Ferenc polgármester, Rutainé Fodor Edit alpolgármester, Fackelmann István,
Németh Attila, Papp Renáta, Pőcze Levente képviselők

Távolmaradt meghívott: Babarczi Antal képviselő - jelezte távolmaradását
Jelenlévő meghívottak: Dr. Faragó Csaba helyettesítő jegyző; Pipicz Anita gazdasági
osztályvezető;
Jegyzőkönyv-vezető: Fődi Józsefné kulturális, informatikai és koordinációs ügyintéző
Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselő-testület rendkívüli
nyílt ülését. Megállapítja, hogy a Polgármester, az Alpolgármester és 4 fő Képviselő jelen van, az
ülés határozatképes.
A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy testületi döntést kell hozni a kiosztott
előterjesztésben foglaltak alapján egy pályázat benyújtásáról, javasolja a „Pályázat benyújtása a
KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal című kiírásra” napirendi pontot elfogadásra és a jegyzőkönyv hitelesítésére
Papp Renáta és Pőcze Levente képviselőket javasolja megválasztani.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a javaslata alapján fogadják el az ülés napirendjét, és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatát, melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület a javaslatokat 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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:
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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. június 07-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

I. napirendi pont
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
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
Petró Ferenc polgármester: A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU
energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is
feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet
harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező
befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való
elmozdulás elősegítésével.
A pályázat benyújtásával napkollektoros rendszerek kiépítésére kér az Önkormányzat támogatást
a Kiss Ferenc Általános Iskola és Óvoda valamint a Sportcsarnok villamos energia ellátásához.
A beruházás befejezése után többletenergiát is előállít a rendszer, ezt a többletenergiát köteles lesz
egy szolgáltató átvenni, és így számítások alapján a beruházás 4 éven belül megtérül majd az
Önkormányzat számára. Azután pedig nyereséget termel, éves szinten 2 – 2,5 millió forintos
összegben.
A szükséges önerőt abban az esetben, ha nem tudja az Önkormányzat saját költségvetéséből
biztosítani, akkor az hitelfelvétellel megoldhat lesz.
Kérdés, hozzászólás:
Rutainé Fodor Edit alpolgármester: Kérdése, hogy az önerő mértékébe saját munkavégzés értéke
beszámítható-e?
Petró Ferenc polgármester: Nem, mert rendkívül magas szakmai tudás igényel ennek a
technológiának a kiépítése.
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Papp Renáta képviselő, SZOKB tag: Kérdése, hogy a pályázatot elkészítő cégről mit lehet tudni,
tartalmazza-e a díjukat a pályázat, és mettől-meddig fog tartani a rendszer kiépítése?
Petró Ferenc polgármester: Az Önkormányzat ajánlatot kért, a cég teljes mértékben vállalja a
pályázat elkészítését és lebonyolítását, a díjukat tartalmazza az összeg. A beruházást egy hónap
alatt elvégzi, az iskolai tanítási időszakon kívül.
Pőcze Levente képviselő, ÜB elnök, SZOKB tag: A költségvetésben van pályázati önerőre összeg
elkülönítve, véleménye, hogy ebből is biztosítható lesz a 8.823.529,- Ft.
Petró Ferenc polgármester: A hitelfelvétel esetében sem lát gondot, hiszen a többletenergia
árbevételéből lehet majd a hitelösszeget visszafizetni. Az önerő nevesítésére a pályázat
megnyerése után kerül sor.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Petró Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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 e g y e t é r t , 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 ú g y d ö n t , 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 %
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4.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert a pályázat benyújtásával és
f e l h a t a l m a z z a , hogy a pályázat benyújtásához szükséges további nyilatkozatokat a
Képviselő-testület nevében tegye meg.

5.)

A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének soron következő módosításakor a 2.) pontban meghatározott saját
forrásnak megfelelő összeget biztosítsa.

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

Több kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el Petró Ferenc polgármester a Képviselőtestület rendkívüli, nyílt ülését 16,30 órakor berekeszti.

Kmf.
Petró Ferenc
polgármester

Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Papp Renáta
képviselő

Pőcze Levente
képviselő

