JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 11én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Radák Kálmán,
Stadler Gábor képviselők

Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Igazoltan távol:
1) Jákli Ferencné képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén
megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt
képviselőtestületi ülés a képviselők 6 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt
ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire dr. Ecsedi
András István és Stadler Gábor képviselők személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 6 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pont tárgyalását, a
következő kiegészítéssel: 2. napirendi pontként javasolom tárgyalni energia pályázat
benyújtását. Megkérdezem, van-e egyéb napirendi pontra javaslat a képviselőtestület tagjai
részéről?
Mivel több napirendi javaslat nincsen, javasolom a napirend elhangzott módosítással történő
elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a mai ülés napirendjét?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
19/2013.(II.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 13/2010.(XI.1.) ÖK. számú rendelete (továbbiakban: Rendelete) 4. §. (2)
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d.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat a Rendelete 4. §
(3) bekezdésében biztosított hatáskörében elfogadja:
NAPIREND
1. Négy Vándor Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Energia pályázat benyújtása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. február 11.
II. Napirend tárgyalása
1.) Négy Vándor Óvoda Alapító Okiratának módosítása
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: dr. Horváth Zsolt Baracs Község Jegyzője az írásos előterjesztésben
a Négy Vándor Óvoda Alapító Okirata módosításának véleményezését kérte
önkormányzatunktól. Az előterjesztés szerint Baracs Község Önkormányzata és Kisapostag
Község Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalt alakít és emiatt szükséges az óvoda
alapító okiratának módosítása. Mivel az előszállási Patakparti Tagóvoda a Baracs-KisapostagElőszállás Közoktatási Társulás tagja, ezért önkormányzatunknak véleményeznie kell az
alapító okirat módosítását. Kérem a képviselőtestülettől az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal?
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
20/2013.(II.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a „Négy Vándor
Óvoda Alapító Okirata módosítására” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi
döntést hozza:
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Négy Vándor Óvoda Alapító
Okiratának 2013. március 1-jei hatályú módosítása tervezetében foglaltakat az előterjesztés 1.
számú mellékletében foglaltak szerint megismerte, s a Baracs – Kisapostag – Előszállás
Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása 8.4. pontjában foglaltak szerint
nyilatkozik arról, hogy a Négy Vándor Óvoda Alapító Okiratának módosítása tervezetében
foglaltakkal egyetért.
A Képviselőtestület felkéri Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy irányító
szervi jogkörében eljárva az Alapító Okiratot módosító okiratot s a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot fogadja el, s adja ki.

3

Felelős: dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2012. február 12.
(Baracs Község Önkormányzata értesítésére
2.) Energia pályázat benyújtása
Farkas Imre polgármester: képviselőtestületi ülésen már többször beszéltünk arról, hogy ha
lehetőség nyílik megújuló energia pályázaton részt venni, akkor azt tegyük meg. Kaptunk
árajánlatot az NVSolar KFT-től, melynek nettó bekerülési értéke 15 millió forint lenne.
Ez az árajánlat tartalmaz két napelemet, egyet a polgármesteri hivatalhoz, egyet pedig az
óvodához. A pályázat pedig a KEOP-2012-4.10.0/A. pályázat lenne, ennek beadási határideje
nagyon szoros, hiszen a pályázat megnyílik február 25-én és az előzőekből tapasztalhatóan
lehet, hogy egy-két napig lesz csak nyitva.
Arról még szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy ha október 15-éig ezt mi szállítói
finanszírozással oldanánk meg, akkor még a kivitelezőnek előre 10 %-ot kell odaadni, amelyet
a végösszegből vissza fogunk kapni. Ha megnyerjük a pályázatot, akkor a pályázat önrészét
megpróbáljuk az önerő alapon keresztül megpályázni, hogy nekünk egy fillérbe se kerüljön.
Kérem a képviselőtestületet, járuljon hozzá, hogy ezt a pályázatot beadjuk, és hatalmazzon fel
a szerződés aláírására.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
21/2013.(II.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a KEOP2012-4.10.0/A. kódszámú „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázat keretében a Patakparti Tagóvoda épületére vonatkozóan,
mely természetben Előszállás belterület 1414/1 helyrajzi szám alatt található a Fő tér 3. szám
alatt. A beruházás bruttó költsége 12.769.850,-Ft (nettó összege: 10.055.000 Ft). Az igényelt
támogatás mértéke a beruházás bruttó költségének 85 %-a, azaz: 10.854.372,-Ft.
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges önrészt, azaz 1.915.478 Ft-ot a 2013-as
költségvetésébe betervezi.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:

22/2013.(II.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
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Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a KEOP2012-4.10.0/A. kódszámú „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozóan,
mely természetben Előszállás belterület 1414/1 helyrajzi szám alatt található a Fő tér 3. szám
alatt. A beruházás bruttó költsége 5.346.700,-Ft (nettó összege: 4.210.000 Ft). Az igényelt
támogatás mértéke a beruházás bruttó költségének 85 %-a, azaz: 4.544.695 Ft.
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges önrészt, azaz 802.005 Ft-ot a 2013-as
költségvetésébe betervezi.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendkívüli ülésen nincsen, a rendkívüli
nyílt ülést 17,30 órakor bezárom.
kmf.

Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

dr. Ecsedi András István
hitelesítő

Stadler Gábor
hitelesítő

