Ikt.szám: 53-6/2013.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2013. FEBRUÁR 25-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
40, 41, 42, 43, 44/2013. (II. 25.)
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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 25-én 16.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Forgó Árpádné, Paál Huba – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Horváth Éva

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 megválasztott képviselőből
6 fő megjelent. Elmondta, hogy Kátai György, Szajkó János és Tüke László képviselők jelezték
távolmaradásukat. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Czöndör Mihály és Csiki Szilárd képviselőket.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
40/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Csiki Szilárd
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Ismertette napirend-tervezetét. Javasolta, hogy a mai rendkívüli ülésen a Manóvár
Óvoda és a Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának napkollektoros megoldással történő ellátásáról
szóló előterjesztést tárgyalják meg. Szavazásra bocsátotta napirend-tervezetét.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
41/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Manóvár Óvoda és Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros
megoldással
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Manóvár Óvoda és Zsiráf Óvoda melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros
megoldással
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Elmondta, hogy a pályázati ablakot már megnyitották és elkezdték feltölteni az
adatokat, de közben kiderült, hogy óvodánként kb. másfélmillió forinttal kevesebbe kerül majd a
bruttó kivitelezés. A 2013. február 14-i rendkívüli ülésen már döntöttek a pályázat benyújtásáról. A
rendkívüli ülést azért hívta ma össze, hogy a módosított adatokkal minél előbb be tudják nyújtani a
pályázatot. Javasolta, először vonják vissza a korábbi határozatokat, majd fogadják el az új határozati
javaslatokat, melyekben már a csökkentett, új összegek szerepelnek. Hangsúlyozta, kisebb összegről
van szó, tehát nem több pénzt kér pályázat benyújtásához.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint visszavonják a tárgyban korábban hozott
határozatokat.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
42/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 36/2013. (II. 14.) Kt. számú
határozatát és 37/2013. (II. 14.) Kt. számú határozatát visszavonja.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, mely a „Manóvár Óvoda
melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyú pályázat benyújtásáról szól.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
43/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Energia Operatív
Program KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be. A pályázatot a
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában álló „Manóvár Óvoda épületének melegvíz
szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” tárgyában nyújtja be. A pályázat
megvalósítási helye: Pusztaszabolcs Városi Óvoda, Manóvár Óvoda telephely – 2490 Pusztaszabolcs,
Velencei út 65., (448 hrsz.).
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 21.965.910,- Ft azaz huszonegymilliókilencszázhatvanötezer-kilencszáztíz forint. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából
elszámolható bekerülési költsége bruttó 21.965.910,- Ft azaz huszonegymillió-kilencszázhatvanötezer
kilencszáztíz forint. Az igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 85 %-a, azaz bruttó
18.671.023,- Ft – tizennyolcmillió-hatszázhetvenegyezer-huszonhárom forint -, így az önkormányzat
által biztosítandó önerő összege 3.294.887,- Ft, azaz hárommillió-kettőszázkilencvennégyezer
nyolcszáznyolcvanhét forint. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból
elnyert támogatás esetén az önrész összegét az önkormányzat költségvetésében elkülöníti.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési tervezéskor vegye
figyelembe a pályázati támogatás összegét, mivel a pályázat utófinanszírozású. Továbbá felkéri a
polgármestert gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát, mely a „Zsiráf Óvoda
melegvíz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással” tárgyú pályázat benyújtásáról szól.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
44/2013. (II. 25.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Energia Operatív
Program KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívására támogatási igényt nyújt be. A pályázatot a
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában álló „Zsiráf Óvoda épületének melegvíz
szolgáltatásnak napkollektoros megoldással történő biztosítása” tárgyában nyújtja be. A pályázat
megvalósítási helye: Pusztaszabolcs Városi Óvoda, Zsiráf Óvoda telephely – 2490 Pusztaszabolcs,
Deák Ferenc u. 21/1., (1076/1 hrsz.).
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 21.955.750,- Ft azaz huszonegymilliókilencszázötvenötezer-hétszáz ötven forint. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából
elszámolható bekerülési költsége bruttó 21.955.750,- Ft azaz huszonegymillió-kilencszázötvenötezerhétszázötven forint. Az igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 85 %-a, azaz bruttó
18.662.387,- Ft - azaz tizennyolcmillió-hatszázhatvankettőezer-háromszáznyolcvanhét forint -, így az
önkormányzat által biztosítandó önerő összege 3.293.363,- Ft, azaz hárommilliókettőszázkilencvenháromezer-háromszázhatvanhárom forint. Az önkormányzat kötelezettséget vállal
arra, hogy a KEOP forrásból elnyert támogatás esetén az önrész összegét az önkormányzat
költségvetésében elkülöníti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési tervezéskor vegye
figyelembe a pályázati támogatás összegét, mivel a pályázat utófinanszírozású. Továbbá felkéri a
polgármestert gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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16.35 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Czöndör Mihály

Csiki Szilárd
jegyzőkönyv-hitelesítők

