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Önkormányzata
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Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. január 10.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

1/2013. (I. 10.) ÖH.

Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító
számú pályázat vonatkozásában

2/2013. (I. 10.) ÖH.

Villamosenergia-igény ellátása megújuló energiaforrásokkal
tárgyú pályázatok elıkészítése az önkormányzati ingatlanok
vonatkozásában

3/2013. (I. 10.) ÖH.

Egészségház energetikai korszerősítésével kapcsolatos
pályázat benyújtásához szükséges villanyterv elkészítıjének
kiválasztása

4/2013. (I. 10.) ÖH.

Egészségház energetikai korszerősítésével kapcsolatos
pályázat benyújtásához szükséges döntés meghozatala

JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2013. január 10-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr.
Kiss Irén, Sebık Márta, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Kollár László, Orbán Antal, Baranyi-Rostás
Rodrigó, Belusz László képviselık.
Péli Szilveszter képviselı bejelentéssel van távol a mai ülésrıl.
A Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

Horváth Sándor pályázati referens
Szilágyi Ödön csoportvezetı
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön.
Péli Szilveszter képviselı elıre jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van.
A meghívóban 4 napirendi pont szerepel, a negyediket kérem vegyük le napirendrıl, ezt egy késıbbi
idıpontban fogjuk tárgyalni. Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására
javaslata?
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pont levételével
együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú
Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító számú pályázat kapcsán

2.

Egészségház energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések

3.

Város Basky András
polgármester

Basky András
polgármester
A „Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” Basky András
címő pályázat elıkészítése
polgármester
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1. Napirendi pont
Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a
TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító számú pályázat kapcsán
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Érkezett egy megkeresés Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatától, hogy szeretnének egy TIOP-os pályázaton indulni, és szeretnék, ha együttmőködnénk
velük ebben. Úgy gondolom, hogy nekünk ebbıl csak hasznunk származhat, hiszen így a programokban
mi is részt vehetünk. Az elıterjesztésben le van írva, hogy milyen lehetıségek vannak a pályázatban.
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatása alapján az együttmőködési
megállapodás megkötésével a pályázat megvalósítása során Lajosmizse Város Önkormányzatát
semmiféle anyagi kötelezettség nem terheli. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyetért a határozat-tervezettel, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem
volt- az alábbi határozatot hozta:

1/2013. (I. 10.) ÖH.
Együttmőködési megállapodás megkötése
Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1
azonosító számú pályázat vonatkozásában
Határozat
1.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse Város
Önkormányzata együttmőködik a TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító számú, „Agóra–
multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgált
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat megvalósítása során Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzatával azzal, hogy az sem a pályázat benyújtása során, sem a fenntartási
idıszak alatt Lajosmizse Város Önkormányzata részére anyagi kötelezettséggel nem jár.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az
együttmőködési megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. január. 10.
2. Napirendi pont
Egészségház energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A pályázati dokumentáció összeállítása során tudomásunkra jutott, hogy
ha a pályázat tartalmaz megújuló energia-, továbbá elektromos áram felhasználást érintı fejlesztést, a
pályázathoz csatolni szükséges villanytervet, ehhez a képviselı-testület döntése szükséges. A világítás
korszerősítéséhez szükséges tervezési, elıkészítési munkáinak elvégzésére bekértünk 3 árajánlatot,
melyek az elıterjesztés mellékletét képzik. Ezek közül a B és L Kft ajánlata a legkedvezıbb, ez
292.100.- Ft.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Amit itt leírtak az tulajdonképpen reális, de én ezt ingyen is
megcsinálnám.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Megvilágítási tervet kell minden helységbe, plusz a
napelem csatlakozási tervét.
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Belusz László ÜSB elnök, képviselı: De az ajánlat nem tartalmazza a napelem csatlakozási tervének
elkészítését. Egyedül a Budakeszi cég az, aki viszonylag részletesen leírta az ajánlatát.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Azt javaslom, hogy akkor beszélj ezzel a céggel, hogy
pontosan mit is tartalmaz az ajánlatuk.
Basky András polgármester: Jó, akkor a 2-es napirendi pont tárgyalását felfüggesztem az egyeztetések
idejére, szünetet fogok elrendelni, de elıtte a 3-as napirendi pontot letárgyaljuk.
3. Napirendi pont
A „Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő pályázat
elıkészítése
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A KEOP-os pályázatok között tavaly év végén jelent meg egy olyan,
mely a helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal nevet viseli. A
Polgármesteri Hivatal tekintetében 2,5-3 millió forint a villanyszámla éves szinten, ha ezt ki tudnánk
váltani napelemekkel, akkor az nagyon jó lenne. A pályázathoz 15 %-os önerı kell, de azt gondolom,
hogy ezt 2-3 év alatt ki lehetne termelni. Ami fontos, hogy nem tervezhetünk olyan napelemeket, melyek
plusz energiát termelnek, tehát csak akkora kapacitású lehet, ami minket kiszolgál.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A közvilágítást nem lehetne vele kiváltani? Melyik intézménynél a
legmagasabb a villanyszámla?
Basky András polgármester: Nem, a közvilágítást nem lehet vele kiváltani. Azt most így hirtelen nem
tudom, hogy melyik intézménynél mennyi a villanyszámla, de a többi intézménynél a folyamatban lévı
pályázatok miatt nem lehet erre pályázni.
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: És a Mővelıdési Ház?
Basky András polgármester: A Mővelıdési Házat nem vizsgáltuk eddig, de akkor megnézzük, hogy ha
lehetséges, akkor ott is pályáznánk. Ez a pályázat még csak véleményezésen van kint, de általában
ezekben nem szokott változás lenni, mire kijön a végleges pályázati kiírás. Véleményem szerint most
csak a Városházára hozzuk meg a döntést, a Mővelıdési Házat pedig megvizsgáljuk.
Apró Ferenc képviselı: Azt szeretném megkérdezni, hogy a járás ingyen kapja a helyiségeket, vagy
fizet érte? Mert ık is vállalhatnának részt a pályázat költségeibıl. Továbbá ha több áramot termelünk,
mint amit felhasználunk, akkor megbüntetnek minket, vagy mi lesz?
Basky András polgármester: A Járási Hivatal hozzájárul a költségekhez arányosan, de a
beruházásokhoz nem tartom valószínőnek, de rákérdezünk, hogy egy pályázatnál hozzájárulna-e.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Ez egy háztartási kiserımőnek számít, és van a pályázatnak egy
olyan feltétele, hogy nem válhat termelıvé az intézmény. Ezt úgy vizsgálják meg, hogy visszamenıleg 3
évre megnézik a villanyszámlát, és ennek a 95 % -ára tervezik a napelemeket. Tehát elvileg nem nagyon
lehet belıle többet termelni, mint amit fel is használnánk. Magyarországon 1200 a napsütéses órák
száma, tavaly ettıl több volt, de van amikor meg kevesebb. Amennyiben nem használja fel az intézmény,
akkor visszatermeli. Tehát nappal amikor süt a nap, akkor visszatermeli, éjszaka pedig mikor sötét van,
vásárolja az áramot. A legjobb a déli tájolás, ha ez változik, a hatásfok is változik. Magát a rendszert nem
lehet úgy tervezni, hogy az többet termeljen.
Apró Ferenc képviselı: Én ezt tökéletesen értem, de ha mégis többet termelünk, akkor azt ingyen
megkapja az áramszolgáltató?
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Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A vállalkozói szektorban ez úgy történik, hogy a vállalkozó
kiszámlázza a szolgáltató felé a többletet.
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Nem, a szolgáltatóval történik az elszámolás. Elhangzott a
Mővelıdési Házzal kapcsolatban is, hogy jó lenne, ha részt venne a pályázatban, így javaslom vegyük
bele a határozatba ezt is. Amikor megjelenik a pályázat, 60 napon belül kell beadni, de szerintem aki nem
adja be elsı nap, nem sok esélye van, így készüljünk fel rá.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester 14.30 órakor elhagyta a termet.
Basky András polgármester: Rendben, akkor nem kötjük ki a határozatban, hogy csak a Városházára
vonatkozóan pályáznánk, hanem akkor döntünk úgy, hogy az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában
vizsgálnánk meg a pályázati lehetıségeket. Van-e még kérdése, véleménye, javaslata valakinek ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki ezzel a módosítással elfogadja a határozatot,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, - tartózkodás,
ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
2/2013. (I. 10.) ÖH.
Villamosenergia-igény ellátása megújuló energiaforrásokkal
tárgyú pályázatok elıkészítése az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KEOP-4.10.0/A azonosító számú pályázat benyújtása érdekében az elıkészítı intézkedéseket
(tervek elkészítésére, pályázatírásra, közbeszerzés lefolytatására, nyilvánosság biztosításával járó
feladatok ellátására árajánlatok bekérése, szükséges regisztráció megtétele, stb.) tegye meg azzal,
hogy a projekt elırehaladásáról a soros ülésen tájékoztatnia kell a Képviselı-testületet, valamint
készítse elı a szükséges döntések meghozatalát.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. január. 10.
Basky András polgármester: Akkor a 2-es napirend tárgyalásának folytatása elıtt 14.35 órakor szünetet
rendelek el.
SZÜNET
Basky András polgármester: 14.55 órakor a 2-es napirendi ponttal folytatjuk ülésünket. A Képviselıtestület 11 fıvel határozatképes.
2. Napirendi pont
Egészségház energetikai korszerősítésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A szünetben akkor sikerült megbeszélni mindent, módosító indítvány
van-e?
Belusz László ÜSB elnök, képviselı: Nincs.
Basky András polgármester: Akkor az eredeti határozat-tervezetet szavaztatom. Van-e még valakinek
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyetért azzal, hogy a B és L Kft-t
bízzuk meg a villanyterv elkészítésével, kézfelemeléssel jelezze.
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Én személyes érintettséget jelentek be és ennél a
napirendnél nem szavazok.
Basky András polgármester: Rendben. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az alábbi határozatot
hozta:
3/2013. (I. 10.) ÖH.
Egészségház energetikai korszerősítésével
kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges
villanyterv elkészítıjének kiválasztása
Határozat
1.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KEOP-5.5.0/B azonosító számú,
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő
pályázat benyújtásához szükséges villanyterv elkészítésével a B és L Kft-t bízza meg.
2.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Egészségház energetikai korszerősítésére benyújtandó pályázat
villanytervének elkészítésére kiválasztott céggel megkösse a megbízási szerzıdést.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a villanyterv elkészítésének
költségét 292.100.- forint összeget a 2013. évi költségvetésében tervezi.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. január. 10.
Basky András polgármester: Az elıterjesztésben szereplı második határozat-tervezetet szavaztatom,
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki
egyetért a határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen
szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, Józsáné dr. Kiss Irén nem szavazott- az alábbi
határozatot hozta:
4/2013. (I. 10.) ÖH.
Egészségház energetikai korszerősítésével
kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges
döntés meghozatala
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az Egészségház energetikai korszerősítésére irányuló pályázat benyújtásához szükséges
idıközben még felmerülı döntéséket hozza meg azzal, hogy azokról a Képviselı-testületet a
januári soros ülésen tájékoztatnia kell.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. január. 10.
Basky András polgármester Mivel több napirendi pontunk nincs, megköszönöm a jelenlevık
részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 15.05 órakor.
K.mf.
Basky András sk.
polgármester

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyzı
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