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- NaDirendi Dontok:

1.) Napköziotthonos ovoda "Helyi hó és hűtési igény kietégítése megúiuló enelgiafonásokkal
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Elón{ló Tóth Tibor polgárnrester

Hévizgyörk, 20l3. február 14,

Tóth Tibor
Polgárme§tel

L!9ELe_E!!i: 
^za\yag^képviselók 

réSzére megtekintheió a lrtiD:l]admin,hevizgvolk,hu oldalon,

Meqhivót kapiák:
], Bazan Tibor képviseló
2, Bobá] István képvi§eló
3, F€rcsik Tibor képviseló
4. RaikóGáborképvis€]ó
5. DT, Sápi Atti]aképviseló
6, Szovics Mihály kép!iselő
7, LukeSné Csáb i Ágnes.jegyzó

8, Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,

Tisztelettel:



JELEN LÉ T I ÍV

Készútt: Héyízgyölk Ónkormónyzat Képviselő-testülethek 2a13- íebluáf 11-én he!ídrloít rendkfuüli

kéPljBelő lestúletí üléséll a Pol4áfmesteli HfuaíaI helybégében.

.I€l€n vannak:

Tóth Tibor polgármester

Bazan Tibor

Bobál Ist! án

!ercsik Tibor

Rajkó Gábor

Dr, Sápi Attila

SZovics Mihá]y

Meghívott:

Lukesné Csábi Ágnes.jeg,vző

Gól},áné Dudás Edit gazd-vez
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JEGYZŐKÓNYV

Ké§zült: A HéVizgyörki Öntormányzat Képviselőtestületének 2013, február 14-én megtadott
rendkívüIi n},ílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal helyiségében.

Je|en vannak: Tóth Tibor polgármestel
Bazan Tibor
Bobál Istviin
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
Szovics Mihály

Meghírott-
- ajelenléti ív szerint

Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy aZ ülés határozatképes, mivel 7

fóból 6 fő megjelent, 1 fő képviselő képviselő nemjelent meg.

Ismeltetem a napirendi pontot:

1-) NapköZiotthonos Óvoda .,Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiafonásokkal KEoP,
2012 4,10,0/B,kódszámú pályázat

Elóadó: Tóth Tibor polgármester

A KépNiselőlestúlet eg)hangilag etfogadja a napírendi po tol

Tóth Tibor: Sajnálattal jelentem be, hogy tegnap 1ett volna beadva a másik három épületre a
hószigetelés pályázat Az önerőt tudta volna vállalni önkományzatlurk, Az anyag el is
készült, tegnap volt a beadási határidő, aIrnyi pályázati jelentkező volt, hogy éjfélig mítködött
aZ automata posta, és háromszázan várlak sona, éjíéIkor a gépi posta lezárt, nem fogadták be
a pályázatot_
Bazan Tibor: Előzó évben is ami volt, ilyen pályázat, mert ez is most csak felfliggesztésre
került. Ami előtt lezrlr,ták a 2o12.novemberi páIyázatot, ott akkor még egyszer megnyitásra
került i-2 napra, ebben bízunk, hogy a benyújtott pályázatok nem merítik ki a lendelkezésre
álló fonást, és akkor megnyitják újra egy-két napra.
Tóth Tibor: Annyit mondott a páIyázatíró, hogy még a beadás elótt is két óráva1 múszaki
tartalom változás volt,

1.) NaDköziotthonos Óvoda,.H€IYi hő ós hűté§i igénv ki€légítése meeúiuló €ne}giaíorrá§okkal
KEoP_2012-4.10.0/B.kódszámú DálYázat

Tóth Tibor: Az óvoda pályázata szűkített, lényegében csak a flitéskorszerúsítés 1enne, Itt
csak hőszivattyúkat kell beépíteni. \4aximálisan 24Mft összegben van megállapítva az
értékhatár. Javasolom, hogy adjuk be a pályázatot,
Ati egyetén az előterjesztés elíbgadásával, kézfeltafiással jelezze.
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Napköziotthonos ovoda 2192 Héyízgyöík vörösmalty utcá 96- hrsz.:195/6

A Képviseló-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatáíozatothozza:

15/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Hévízgyörk Község ÖDkonnányzatának Képviselő-testiilete a Nemzeti Fejlesztési Ügyí6k5ég
által közzétett KiOP-2012-4.10.0/B kódszamu felhírasra .. Napköziotthonos Ovoda helyi hő
és hútési igény kielégítése megújuió energiaforrásokkal" címmel pályázatot kíván benyújtani
az alábbi közintézmény energerikai korszerúsítésére j

A tervezett beruházás várható maximáli§ bruttó összköltsége| 24.000.000,- Ft
A tervezett beruháZás trimogatás szempontjából elismerhető maximális költsége 24,000.00oFt
K-EOP fonásból tlínogatás igényelt maximális összege: 20.400.000.- Ft
A tervezett beruházáshoz szükséges maximális öneró összege: 3.600,000.- Ft
Az öne|ő fonása biztosított.
A képviselő testiilet kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEoP fonásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén aZ öntormányzati saját forrás összegét, marimum 3,600.000.- Ft
erejéig költségvetésben elkiilöníti. A képviselő{estület l'elhatalmazza Hévízgyörk
polgfumesterét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdú Tünde ig.ea.

Határidő: azonnal

Tóth Tibor: A részvételt megköszönöm, az üést bezáronr,
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Lukesné Csábi Ágoes

- jegyzd
,

Tóth Tibor
Polgárm€§ter


