Jegyzőkönyv
Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 3-án, a
községházán tartott nyilvános, rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Kovács Gábor polgármester
Dr. Angyalics Attila
Kiszeli Lajos alpolgármester
Bujtás László képviselő
Nátz Miklós képviselő
Sárvári István képviselő
Wandraschek Ferenc Antal képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta jegyző

Kovács Gábor köszönti a képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőket, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van, tehát az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Angyalics Attila és Bujtás László képviselőket
kéri fel. Elmondja, hogy a rendkívüli ülésnek egy napirendi pontja van: döntés a Kisiskola és
Konyha napkollektoros beruházásáról, a beruházáshoz felhasználandó pályázati forrás
igénybevételéről és a saját erő biztosításáról. Kéri, hogy aki a napirendet és a jegyzőkönyv
hitelesítők személyét elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (I. 3.) határozata:
Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 2012.
január 3-i rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Döntés a Kisiskola és Konyha napkollektoros beruházásáról, a
beruházáshoz felhasználandó pályázati forrás igénybevételéről
és a saját erő biztosításáról.
Jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Angyalics Attila és Bujtás László
képviselők
1. Döntés a Kisiskola és Konyha napkollektoros beruházásáról, a beruházáshoz
felhasználandó pályázati forrás igénybevételéről és a saját erő biztosításáról.
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Kovács Gábor: elmondja, a Képviselő-testület 2011. márciusi ülésén már döntött Kisiskola
és Konyha napkollektoros beruházására irányuló pályázat beadásáról és a saját forrás
biztosításáról. Saját forrásként 2.5 millió forintot szavazott meg a Képviselő-testület, azzal,
hogy plusz 10 % eltérés lehetőségét biztosítja. A pályázat benyújtásra került. December
második felében kaptunk értesítést a pályázat bírálatát végző Energia Központ Nonprofit Kft.től, hogy pályázatunkat támogatásra érdemesnek találták és a támogatási okirat aláírásra
került. A Pályázaton elnyert összeg kifizetésének feltétele az előírt hiánypótlás teljesítése. A
hiánypótlás keretében ismételten dönteni kell a forrás biztosításáról, most már az elnyert
pályázat ismeretében konkrét összeg szerepeltetésével. A határozati javaslatot ennek
megfelelően készítettük el. A hiánypótlási határidő 6-án (pénteken) lejár, ezért kellett
rendkívüli ülést összehívni. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Wandraschek Ferenc: megkérdezi, hogy az Ördögkonyha Kft. milyen szerepet vállalt a
pályázat megvalósításában.
Kovács Gábor: válaszában tájékoztatja a kérdezőt, hogy az a pályázati konstrukció,
amelyben a saját rész egy részét az Ördögkonyha Kft. biztosította volna, nem nyert. A
jelenlegi pályázati kiírás hasonló a korábbihoz, sőt annál kedvezőbb, hiszen a saját rész
igénye megegyezik azzal amennyi a korábbi pályázatban az önkormányzati rész volt,
ugyanakkor nem kell bevonni az Ördögkonyha Kft.
Nátz Miklós: az Ördögkonyha Kft. bérleti szerződésével kapcsoltban kérdezi, hogy nem
lehetne-e változtatni a bérleti feltételeken, mivel tudomása szerint a konyhában Kónynak is
főznek és ez megemeli a rezsiköltségeket. A bérleti szerződés értelmében ugyanis a rezsit az
önkormányzat fizeti.
Kovács Gábor: elmondja, hogy ha Kft. csak Lébény irányába szolgáltatna, az nem fedezné a
költségeket. Ezért külső megrendelői igényeket is kielégítenek Lébényből. Így tudták elérni,
hogy az átvett dolgozók közül senkinek sem kellett felmondani. A helyi, külsős étkezők
száma csökkent, a kiesőket pótolnia kellett az üzemeltetőnek. Tájékoztatásul elmondja, hogy
a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény közbeszerzési pályázatot írt ki a szociális
étkeztetésre az egész kistérség területére, több szolgáltatási területre felosztva a térséget. Kb.
márciusra derül ki, hogy melyik szolgáltató fogja Lébényt ellátni.
Nátz Miklós: megkérdezi, hogy mennyi a napkollektoros pályázat megtérülési ideje.
Kovács Gábor: a pályázathoz készült tanulmány, de most nem tudja pontosan megmondani a
megtérülési időt.
Kovács Gábor mivel további kérdés hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot. aki egyetért a Kisiskola és Konyha napkollektoros beruházásáról, a beruházáshoz
felhasználandó pályázati forrás igénybevételéről és a saját erő biztosításáról szóló határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen, (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012 .(I. 3.) számú határozata
A „Kisiskola és Konyha” (hrsz: 1435/2) napkollektoros HMV ellátó rendszerének
beruházásáról
Lébény Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete döntött a „Kisiskola és Konyha”
(hrsz: 1435/2) napkollektoros beruházásáról és a beruházáshoz felhasználandó pályázati forrás
igénybevételéről az alábbiak szerint:
1.

A pályázat megvalósítási helyszínének
pontos címe

2.

A pályázat megvalósítási helyszínének 1435/2
helyrajzi száma

3.

A projekt megnevezése, a pályázati Napkollektoros használati-melegvíz ellátó rendszer
anyagban megjelölttel összhangban.
telepítése a lébényi „kisiskola és konyha” épületére

4.

A pályázati konstrukció száma

5.

A tervezett beruházás teljes beruházási 16 797 375 Ft.
költsége a pályázattal megegyezően.
– tizenhatmillió-hétszázkilencvenhétezerháromszázhetvenöt forint-

6.

A tervezett beruházásnak a támogatás 16 797 375 Ft.
szempontjából elismerhető bekerülési
költsége (elszámolható költségét) a – tizenhatmillió-hétszázkilencvenhétezerháromszázhetvenöt forintpályázattal megegyezően.

7.

Az önkormányzati saját erő számszerű 2 519 607 Ft
összege és forrásait (saját forrás, hitel,
- kettőmillió-ötszáztizenkilencezer-hatszázhét - forint
egyéb) a pályázattal megegyezően.

9155 Lébény, Iskola köz 2.
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A saját forrás összetétele: I/1 kedvezményezett
hozzájárulása
8.

A
KEOP
forrásból
származó 14 277 768 Ft.
támogatás
igényelt
összege
a
– tizennégymillió-kettőszázhetvenhétezerpályázattal megegyezően.
hétszázhatvannyolc forint-

9.

Az
önkormányzat Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
kötelezettségvállalása
arra saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a
költségvetésében elkülöníti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3

Kovács Gábor egyéb napirendi pont és hozzászólás híján az ülést 1745 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Bujtás László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Angyalics Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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