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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 13-án 16,35 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Baranyai József, Dr. Horváth Sándor, Kasper Ágota, Lingl Zoltán képviselők (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth Ivett képviselő
Horváth László képviselő
Mészáros József képviselő

Sümegi Attila jegyző

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 6 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013.(II.13.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Pályázat benyújtása az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú kiírásra
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./

Pályázat benyújtása az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú kiírásra

energiaforrás

Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a Reguly Antal Általános Iskola „F” épületére
nyújtanák be a pályázatot, képviselőtársai kézhez kapták az összegeket tartalmazó határozati
javaslatot. A pályázatban az épület homlokzat-felújítása, szigetelése, födémszigetelés,
nyílászáró-cseréje, világító berendezéseinek és fűtőrendszerének korszerűsítése, valamint
napelemes energiatermelés lehetőségének megteremtése szerepelne, illetve a tornatermi
résznél lévő öltözőkhöz napkollektoros melegvíz előállítás. Hozzáteszi, az utóbbi később
került bele a projektötletbe, de az energetikai szakértő elég sokat variált rajta, hogy a pályázati
feltételeknek meg lehessen feleltetni.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a határozati javaslatban szereplő Köztársaság u. 5. házszám
nem fog problémát okozni, ugyanis papírral tudja igazolni, hogy 3-as házszám?
Sümegi Attila jegyző szerint akkor lenne probléma, ha a helyrajzi szám nem egyezne, mivel
az alapján egyértelműen beazonosítható az ingatlan.
Vörös Kálmán alpolgármester kérdezi, a saját forrás rendelkezésre áll?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a saját forrás tekintetében a Pénzügyi Osztály
vezetőjével egyeztettünk, az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Vörös Kálmán alpolgármester érdeklődik, hogy megjelentek-e azok a pályázatok, melyeknél a
saját forrásra lehet pályázni?
Ottó Péter polgármester tudomása szerint most született kormánydöntés arról, hogy ismételten
kiírásra kerül. Utal arra, hogy az elmúlt évben a csapadékvíz-elvezető rendszerhez
kapcsolódóan jelezték az önerő-kiegészítési igényüket, s miután az aktuális kifizetésekre lehet
igényelni, ezért egy 2,8 millió forintos számlát jóvá is hagytak. Amennyiben e pályázat
eredményes lesz, akkor csak kifizetendő számlához lehet igényelni.
Dr. Horváth Sándor képviselő kérdezi, a napelem energiájával mi lesz?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az energiaszolgáltató adott egy nyilatkozatot, mely
szerint a többlettermelés a hálózatra kerül, egyébként pedig a rátermelt és a felhasznált
energia különbözetét kell a szolgáltatónak kifizetni. Megjegyzi, csak olyan napelemes
konstrukciót engednek a pályázat keretében, amely nem jövedelemtermelő. Tehát, nem lehet
több a megtermelt energia, mint amennyi az épület energia igénye.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013.(II.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, KEOP-20125.5.0/B kódszámú pályázati konstrukcióhoz:
 A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:
8420 Zirc, Köztársaság u. 5. szám és 1910 hrsz
 A projekt megnevezése:
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai
felújítása
 A tervezett beruházás teljes költsége:
171 518 460,- Ft
 A tervezett beruházás támogatás
szempontjából elszámolható költsége:
171 518 460,- Ft
 Az önkormányzati saját forrás:
25 727 769,- Ft
 KEOP forrásból igényelt támogatás:
145 790 691,- Ft
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az 1./ pontban meghatározott saját forrás összegét a költségvetésében
biztosítja és elkülöníti.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 1./
pontban meghatározott összegű és tartalmú pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. február 28., illetve a pályázati támogatásról szóló értesítés
3./ pont esetében: 2013. február 13.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 42 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

