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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 11én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt
ülésén megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés
a képviselők teljes létszámú, 7 fős jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést
megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és
Farkas András képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
26/2015.(II.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mai rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése
alapján Jákli Ferencné és Farkas András képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. február 11.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett egyetlen napirendi pont
tárgyalását.
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Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt
napirendet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
27/2015.(II.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester
által előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. KEOP-2014-4.10.0/N. kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Előszálláson”
tárgyú pályázathoz szükséges döntés meghozatala
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. február 11.
II. Napirend tárgyalása
1. KEOP-2014-4.10.0/N. kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek
Előszálláson” tárgyú pályázathoz szükséges döntés meghozatala
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

kialakítása

Farkas Imre polgármester: a rendkívüli képviselőtestületi ülés sürgős voltát az indokolja, –
mint ahogyan a jó hírről már mindenki értesült -, hogy a napelemes pályázatunk nyertes lett.
A probléma csupán annyi vele, hogy nem a megítélt összeget, hanem 2 millió Ft-tal kevesebb
támogatási összeget kaptunk. Ezért döntés szükséges arról, hogy ezzel a 26.068.130 Ft-os
támogatási összeggel is meg szeretnénk-e valósítani a beruházást, valamint, hogy az
előzetesen lefolytatott közbeszerzést ez érinti, a korábbi összegekkel a beruházást meg
kívánjuk valósítani.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a képviselőtestület tagjai részéről, kérem döntésüket.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
28/2015.(II.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Napelemes rendszer telepítése Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál” című, KEOP4.10.0/N/14-2014-0426 azonosító számú pályázatot a csökkentett, 26.068.130 Ft-os
támogatási összeggel meg kívánja valósítani.
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A megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett összköltsége között keletkezett különbség
a pályázat benyújtása előtt lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét érinti.
A támogatási összeg és a projekt tervezett összköltsége közötti 2 millió Ft fedezete az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének Tartaléka.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. február 25. (a határozat kivonat továbbítására)
Farkas Imre polgármester: mivel a rendkívüli képviselőtestületi ülésen több napirendi pont
nincsen, a rendkívüli, nyílt ülést 17,20 órakor bezárom.
kmf.
dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jákli Ferencné
hitelesítő

Farkas András
hitelesítő

