Iktatószám:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. február 8-án (9.00-9.15) megtartott rendes nyílt képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester, Árva Anikó, Kónya
József, Podmaniczki József, Sarlós Imre, Zsadányi Zsolt képviselők, Dr. Halász Krisztián aljegyző,
Kovács Zoltán irodavezető, Koncsekné dr. Kovács Ágnes jogi referens, Szilágyiné Rab Tímea mb.
irodavezető, Kállai Éva jkv.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Mielőtt megnyitnám az ülést Árva Anikó kért szót.
Árva Anikó Ügyrendi
Mint a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, szeretném jelezni, hogy az összes képviselő
eleget tett a vagyonnyilatkozat leadási kötelezettségének.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülés alkalmából. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 fővel jelen van így határozatképes. Egyetlen napirendi pont lenne, amit meg kell tárgyalni,
kérem szavazzunk a napirendi pontról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
48/2013. (II. 8.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1. KEOP - 2012-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva című pályázaton részvétel
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-----1 Napirendi pont ----KEOP - 2012-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva című pályázaton részvétel
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Érdekesen alakult a pályázattal a helyzet, mert az épületenergetikai fejlesztésnek az önrésze 97 millió
Ft lenne. Az önkormányzatnak jelen pillanatban ennyi készpénz nem áll rendelkezésére, ezért kértem a
műszaki irodát, hogy bontsuk ketté az energetikai pályázatot. Kérem Kovács Zoltán irodavezetőt,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Kovács Zoltán
A január 31-ei ülésen már szerepelt ezzel kapcsolatban 2 határozati javaslat, hogy a pályázaton részt
kívánunk venni. Akkor egy bizonyos összeg ismertetve lett a képviselőkkel, mert nem volt még
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véglegesen kiszámolva. Azóta megint módosítottak a kiíráson, annyi történt, hogy kötelező elemmé
tették egy napkollektor beszerelését minden egyes épületbe. Ez teljesen felforgatta az egészet.
Kialakult a végleges összeg, hogy az 5.5.0/A jelű pályázaton amelybe közvilágítási rész is
becsatolható, ott a teljes pályázati összeg 225.653.907 Ft,- melynek az önrésze 33.848.086,-Ft, illetve
van a másik pályázat, ami 8 épületet érint, ott pedig az összes bekerülési költség 438..402.960,-Ft, ez
most nem szerepelt a kiküldött anyagban, a határozati javaslatban szerepel. Így a két pályázat önrésze
összesen 98 millió Ft körül alakul. Azért is kellett újra behozni, mert számszerűsíteni kellett a
beruházás összegét, illetve formai kritérium van, hogy minek kellene szerepelni a határozatban. Ez
lenne a végleges verziója a két pályázatnak.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Úgy gondolom a felsorolt épületek közül bármelyik rászorul a nyílászáró cserére, illetve a külső
szigetelésre. A kormányzattól kezdve mindenki tisztában van azzal hogy az önkormányzatok
mérhetetlenül alulfinanszírozottak. Nagyságrendileg 300 millió Ft luk van a költségvetésben. Nem
lehet lufival betömködni, de még sincs más lehetőség. Jelen pillanatban még annyira képlékeny az
állami támogatások mértéke, hogy erre felelős költségvetést nem lehet tervezni. Nem engedhetjük
meg magunknak, hogy ilyen lehetőséget elengedjünk. Azt javaslom, hogy azzal a módosítással
fogadjuk el a határozati javaslatot, hogy amennyiben a pályázatot megnyerjük, és önrész pályázaton is
indulunk, ennek az eredménye dönt el a szerződéskötést.
Árva Anikó
Van egy olyan pontja mindkét határozati javaslatnak, hogy a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy
rendelkezik a pályázat megvalósításához szükséges 65 milliós illetve 33 milliós önerővel, és ezt
elkülönítve kezeli az önkormányzat. Ez megvan?
Kovács Zoltán
A támogatási szerződés aláírásakor kell elkülönített számlán rendelkezni az összeggel. Májusnál
előbb támogatási szerződés nem lesz.
(Berecz Gábor képviselő megérkezik.)
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A támogatási szerződés aláírásától még az utolsó pillanatban is elállhatunk, ha nem tudjuk teljesíteni.
Javaslom, hogy szavazzuk meg így a határozatot, és a támogatási szerződést akkor írjuk alá,
amennyiben a pénz rendelkezésre áll. Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk az 1.
határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
49/2013. (II. 8.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint módosítja a 31/2013. (I.31.)
számú határozatát:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Környezet és Energia Operatív
Program keretében meghirdetésre kerülő „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítés”
című KEOP- 2012/5.5.0/A jelű maximálisan 85%-os támogatási intenzitású pályázaton.
A pályázaton részt vevő épületek:
Gesztenyés Óvoda,
Kultúrház,
Polgármesteri Hivatal,
Ráday Főépület,

2119 Pécel, Szent Imre krt. 1.,
2119 Pécel, Maglódi út 12.,
2119 Pécel, Kossuth tér 1.,
2119 Pécel, Isaszegi út 3.,

1331 helyrajzi szám
367/7 helyrajzi szám
1234/A/1 helyrajzi szám
326 helyrajzi szám
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A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: 225.653.907,-Ft.
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége a pályázattal
megegyezően: 191.805.821,-Ft
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: 33.848.086.- Ft, saját forrás
KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: 191.805.821.-Ft
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete kinyilvánítja, hogy rendelkezik a pályázat
megvalósításához szükséges 33.848.086.- Ft önerővel és kötelezettséget vállal, hogy az önkormányzati
pénzösszeget költségvetésében elkülöníti.
A sikeres pályázat esetén az önrész biztosításra pályázatot nyújt be az önkormányzat.
Határidő: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő
Felelős: polgármester
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szavazzunk a 2. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
50/2013. (II. 8.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete a következők szerint módosítja 32/2013. (I.31.)
számú határozatát:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete részt kíván venni a Környezet és Energia Operatív
Program keretében meghirdetésre kerülő „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítés”
című KEOP – 2012/5.5.0/B jelű maximálisan 85%-os támogatási intenzitású pályázaton.
A pályázaton részt vevő épületek:
Nyitnikék Óvoda,
Szivárvány Óvoda,
Petőfi Sándor Általános Iskola,
Ráday Forfa épület,
Ráday Szaktantermi épület
Szemere Pál Általános Iskola
Napsugár Bölcsőde,

2119 Pécel, Petőfi u. 5.,
2119 Pécel, Szent Imre krt. 13.,
2119 Pécel, Petőfi u. 15.,
2119 Pécel, Isaszegi út 3.,
2119 Pécel, Isaszegi út 3.,
2119 Pécel, Kossuth tér 7.,
2119 Pécel, Szemere Pál u. 6.,

2294/7 helyrajzi szám
1013 helyrajzi szám
2294/5 helyrajzi szám
326 helyrajzi szám
326 helyrajzi szám
9/2 helyrajzi szám
1274 helyrajzi szám

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: 438.402.965.- Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége a pályázattal
megegyezően: 372.642.520.- Ft
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: 65.760.445 .- Ft
KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: 372.642.520.- Ft
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete kinyilvánítja, hogy rendelkezik a pályázat
megvalósításához szükséges 65.760.445.- Ft- Ft önerővel és kötelezettséget vállal, hogy az
önkormányzati pénzösszeget költségvetésében elkülöníti.
A sikeres pályázat esetén az önrész biztosításra pályázatot nyújt be az önkormányzat.
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Határidő: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő
Felelős: polgármester
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A napirendi pont végére értünk, megköszönöm mindenkinek a munkáját az ülést bezárom.
k. m. f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
Kállai Éva
Jkv.
PH.

dr. Deák Erzsébet
jegyző

Szöllősi Ferenc
polgármester

