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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 11-én 

08.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről. 

 

Ülés helye: Ecser Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájában   2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

 

Jelen vannak: Gál Zsolt: Zsolt polgármester 

   Barta Zoltán: Zoltán jegyző 

 

Horváth Tamás, Hosszú János, dr.Petky Ferenc, Szeverné Csekei Csilla, 

Szilágyi Károly képviselők  

 

Moskovicz Miklósné  (jegyzőkönyv vezetője) 

 

 

Igazoltan hiányzik: Jármai Zoltán képviselők 

 

Gál Zsolt: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontot:    

 

1.)  KEOP 2012-5.5.0/B. iskola épületenergetikai fejlesztés pályázat ügye 

 

A testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot. 

 

Gál Zsolt:  Azért szükséges a gyors ülés, mert bár tudtunk erről a pályázati lehetőségről, csak 

magára a kiírásra vártunk. Ezért is kértünk be előzetesen árajánlatokat,  az iskola épületének 

energetikai felújítására, tető szigetelésre, ill. cserére, nyilászárók cseréjére, homlokzat 

szigetelésre.  Tegnap kaptuk meg a tervezői ajánlatot a Körics Euroconzulting Kft.-től. A 

másik ajánlat pályázatírói.  El kellene dönteni, hogy a pályázat beadásában lépjünk-e előre? 

Mivel január 21-e a beadási határidő, nem tudtuk volna megtartani a téma tárgyalását a soros 

ülésünkön január 30-án. A kiküldött anyagok elég vaskosak, ezért röviden összefoglalva 

elmondja: lényegében a pályázatunk az iskola fűtés korszerűsítéséről, a még nem kicserélt 

nyilászárók cseréjéről, a homlokzatszigetelésről,  a tető utólagos szigeteléséről szólna. Azért 

így fogalmaztuk meg, mert  teljes tetőcserét nem támogat a pályázat. Ehhez az anyaghoz egy 

energetikai audit és tervezési audit is kapcsolódik, amire van egy 2.000.080 Ft-os 

ajánlatunk. Az előzetes audit a pályzathoz előkészíti a terveket, beszerzi az energetikai 

tanusítványokat, stb. A fent megjelölt nettó összeg. A II. körben van egy 5 millió Ft-os 

ajánlat tervezői díj. Mert nyertes pályázat esetén - elsődlegesen megvalósíthatósági tervet, 

míg a II. körben a kiviteli terveket kell elkészíteni, és egy utólagos auditálás is szükséges. 

Összességében 2.350.000 Ft + áfa a  terv költsége. A teljes pályázatban megjelölt költség 85 

%-a elnyerhető.  Ha nem nyerünk a pályázaton, akkor a 2.641.000 Ft áfásan kifizetett 

összegű a veszteség.  A pályázatírónak is van költsége, ami itt 350.000 Ft-ban van jelölve, 

de le lehet alkudni akár 250.000 Ft-ra.  A másik ajánlat az MG Kft.-é.; Márkus Gábor iü. 

tervező mérnök cége. A pályázatban megjelenített egyéb díjak összesen 14.000.000 Ft, 

ennek 85 %-a finanszírozott. Ez az összeg csak sikeres pályázat esetén kifizetendő.  A teljes 

project 1,5 %-ával számolnak, ami a sikerdíjat jelenti.  Azért volt fontos, hogy minél 

hamarabb legyen testületi ülés, lépjünk-e tovább. Az előzetesen bekért  ajánlatok közül a 

véglegeset tegnap kaptuk meg.  Az anyagban látható, hogy a teljes beruházásra pályázott 

összeg  430 millió Ft. Ez a keret az iskola esetében előzetes összeg.  Ebből a teljes 
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pályázatírói díj 9 millió Ft, amiből a már említett első körben 2.350.000 Ft-ot kell kifizetni. 

Nagyon bízik benne, hogy valóban kapunk támogatást. A Pest megyei Közgyűlés elnöke 

megerősítette azt az információt, hogy azoknak az önkormányzatoknak, akiknek nem volt 

hitelük, figyelembe veszik a pályázatok elbírálásánál. Így kompenzálva azt, hogy most sok 

eladósodott önkormányzatot kisegített a kormányzat. Ebben bízva elindulhatunk ezen a 

pályázaton; igaz, hogy  65 millió Ft önerő szükséges, ha a teljes összeget számolva nyerünk. 

Az audit és a teljes költségvetés után tudunk számolni, hogy ténylegesen mekkora lesz teljes 

beruházási összeg. 

 

Dr. Petky Ferenc:  430 millió Ft nem kis összeg.  

 

Gál Zsolt: Az előzetes kalkuláció a 430 millió,  teljes pályázható keret 500 millió Ft. Azért 

gondoljuk hozzávetőlegesen ezt az összeget, mert néhány éve már kértek be korábbi 

ajánlatokat tetőcserére,  szigetelésre, nyílászáróra stb. 

 

Horváth Tamás:  Van valamilyen információnk arra vonatkozóan, hogy milyen nyerési 

esélyünk van? 

 

Gál Zsolt: Az előbb említette, hogy a Pest Megyei Közgyűlés elnöke mondta: azokat az 

önkormányzatokat preferálják, akiknek nem volt hitelük. 

 

Dr. Petky Ferenc: 430 millióból egy új iskolát is lehetne építeni. 

 

Gál Zsolt:  2000 m
2
-ről beszélünk. Ha a felújított és átépített művelődési ház bekerülési 

költségével számolunk, akkor kb. 600 millió Ft lenne egy új épület. Itt nem kell bontani, új 

alapozásokat végezni. 

 

Barta Zoltán: Komoly beruházás így is. Az egész épület teljes szigetelése, az összes, még nem 

cserélt nyilászárók beépítése, a fűtésrendszer összes tagjának cseréje. A kazán még kérdéses.  

Alternatív módok beépítése is, úgy is mint napkollektor, stb.  Tető is most gyalázatos 

állapotban van; azzal is kezdeni kell valamit. A fűtés szakaszolhatóság kérdését is 

felvetettük. Ne kelljen fűteni az egész épületet, ha nem használjuk. Pl. délutánonként  4-5 

napközis csoport miatt az egész épületet fűtjük. Végre meg lehetne valósítani a konyha 

különválasztását; mindenféle mérője és ellátása leválasztásra kerülhetne. 

 

Dr. Petky Ferenc: Ha most ezt megszavazzuk, és elnyerjük a pályázatot, akkor a 65 milliós 

önrészt hogyan állítjuk elő? 

 

Gál Zsolt: Erre célzott, amikor az megyei támogatásról beszélt. Valamilyen pályázati 

lehetőség lesz az önerőre is. 

 

Hosszú János  Ha nyerünk, mi lesz az iskolával? Hogyan tudjuk kivitelezni a munkát, hogy a 

tanítást ne zavarjuk. 

 

Gál Zsolt: Véleménye szerint a tetőszerkezet cseréje, szigetelése belfér a szünidőbe. 

Szakaszolva lehet a nyílászáró cserét végrehajtani. A homlokzat szigetelést is meg lehet úgy 

csinálni, hogy ne legyen zavaró a tanításra.  Azon a részen, ahol előfordulnak gyerekek, csak 

szünetben végeznének munkát.  Úgy gondolja, a 3 hónapos nyári leállásba belefér a 

kivitelezés.  Amikor 3 évvel ezelőtt felmérték a tetőcsere és szigetelési munkát, akkor úgy 

nyilatkozott a szakember, hogy egy tetőfedő csapat  kb. egy hónapos munkával végezne.  
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Nem olyan jellegű a mostani felújítás, mint a művháznál, ahol teljes bontás történt. Itt 

esetlegesen szerkezeti elemek beépítése - aminek száradási ideje 3 hét - is megoldható.  Ha 

nyerünk a pályázaton, akkor május legvégén már elő lehet készíteni, júniustól augusztusig 

kivitelezhető.  

 

Horváth Tamás:  Nekünk erre soha nem lesz ennyi pénzünk. Javasolja, hogy pályázzanak. 

 

Gál Zsolt:  Felmerült egy probléma. Nyertünk egy korábban beadott pályázaton  biomassza 

kazán beépítésére. A szóbanforgó mostani anyagban nyilatkoznunk kell, hogy hasonló 

pályázaton nem vettünk részt.  A Monori Munkaügyi Központon keresztül pályáztunk a 

Belügyminisztérium által kiírt kazánprogramon. Itt a biomassza kazánok beépítéséhez 

kapcsolódóan a közmunkások foglalkoztatása a cél. A közmunkások állítanák elő a fűtésre 

alkalmas anyagot; ültetnek, gondozzák a növényzetet, majd lekaszálják, kivágják, stb. Ezzel 

fűtik a beépített biomassza kazánokat, kiváltva a gázfűtést. Csökkentve az intézményeink 

költségeit. A testület korábbi döntésének megfelelően a Start Mintaprogramon nyertünk erre 

pénzt. Először az 1. sz. Óvoda és az Általános Iskola fűtés kiváltására gondoltunk. Végül 

csak az iskolára pályáztunk. Az induló összeg 30 millió Ft volt, ami végül 17 milliós 

nagyságrendű beruházási támogatást jelent. Ehhez jön még  + 1.955832  közcélú 

foglalkoztatásra; összesen 19.725 eFt.  Ezt már 2012. december elejétől megnyertük ugyan, 

de kevesebb pénzt tudunk csak felhasználni, mert magát a szerződést is csak december 15-én 

írta alá. Visszamenőleg hónap elejétől nem tudunk alkalmazni embert. Így két embernek a 

decemberi és januári bére lejön ebből az összegből.  Mivel ezen a pályázaton már nyertünk, 

és ez kapcsolódik valamilyen módon a mostani pályázatunkhoz, ezért be kell kérni olyan 

nyilatkozatot, hogy ez nem kizáró ok.  Ha úgy bírálják el, hogy hasonló célú a pályázat – a 

Strart Mintaprogram –, akkor gond lehet. Bár az előzőnél maga a pályázati feltétel a 

munkaerő alkalmazása, és nem a fűtés korszerűsítés. 

 

Barta Zoltán: Véleménye szerint magát a pályázat kiíróját kell nyilatkoztatni erre. 

 

Gál Zsolt: Szeverné Csekei Csilla közbevetésére - mennyiből lehetne kihozni a két ajánlatot -

válaszolva elmondja: Úgy véli, hogy a kettő megvalósítása együtt lenne nagyon jó. A Start-

Mintaprogram pályázatban meg kell terveztetni a gépészetet, a kazánt, a puffer tárolót. De ez 

még csak az első lépés lenne. A másik pályázatban tovább lehetne lépni a fűtőtestek 

cseréjével, szakaszolók beépítésével; valamint a szigetelésekkel.  Az összes többi munkát a 

másik keretében meg tudnánk csinálni.  Évi szinten több millió Ft-ot tudunk ezzel 

megspórolni. Még akkor is, ha csak egy évre támogatják a közmunkások alkalmazását. 

Utána akár felveszünk egy fűtőt, akkor is nyereséget jelentene.  Ha nem mi termeljük meg a 

fűtőanyagot, akkor is olcsóbb az üzemeltetés. Néhány éven belül mindenképpen megtérül.  

Pontos számokat még nem lát.  Lehet, hogy közbeszerzés köteles lesz, ha túllépjük a 

közbeszerzési értékhatárt. 

Kéri a képviselők véleményét. 

 

Szeverné Csekei Csilla:  A tetőszerkezet már 4-5 éve olyan állapotban van, hogy S.O.S. 

felújítást igényel.  A fűtés is mérhetetlen magas összeget emészt fel; egyáltalán nem 

hatékony a toldott – foldott rendszer. 

 

Hosszú János: Tavaly beszéltünk arról, hogy tanterem bővítésre is szükség lesz. Ha 

megnyerjük a pályázott összeget, akkor marad ugyanez az épületnagyság és “csak” felújítjuk 

az iskolát, vagy lehet bővíteni? 
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Dr. Petky Ferenc:  Elhangzott, hogy a tetőcsere nem fér bele a pályázatba. De ott van a 

tornaterem is, amelyet szintén javítani kell. 

 

Gál Zsolt: A pályázatíró és a tervező szakember is azt mondta, hogy nem tudja beleírni a 

teljes tetőcserét, csak utólagos szigetelést. 

 

Szeverné Csekei Csilla: Az épület folyamatos átalakítása, bővítése során más-más típusú 

cserép van a tetőn. Mivel ezeknek a “kapaszkodó” elemei máshová esnek, így a cseréplécre 

nem fekszenek fel pontosan. Állandóan gond, hogy a cserepek megcsúsznak a szélben,  és 

beázik az épület. Ráadásul a deszkák is meg vannak hajolva; több részen nem is kapcsolódik 

a cseréphez. 

 

Szilágyi Károly: Korábban a tetőteres bővítésről beszéltünk. 

 

Gál Zsolt: Ebben a pályázatban a hozzáépítés az iskolához biztosan nem jeleníthető meg.  

Esetlegesen a tetőtérben való kialakítás jöhet csak szóba. A hasznos terület kihasználásából  

2 db termet lehet kialakítani. Véleménye szerint ennek nincs olyan jellegű plusz költsége, 

amit ne tudnának önerőből fedezni. A tető kialakítása, szigetelése után csak válasz falakat 

kell megcsinálni.  

 

Hosszú János: Az új tető belmagassága lehetőséget ad, hogy bővítsünk? 

 

Gál Zsolt: Ugyanilyen tetőszerkezetben gondolkodtunk, mint amilyen a jelenlegi. A mostani 

bejárattól 2 tantermet lehet kialakítani.   

 

Hosszú János: Hosszútávon gondolkodva a bővülésre lesz szükség. Esetleg már most úgy 

kialakítani a tetőablakokat, stb, hogy a későbbiekben megoldható legyen a terem bővítés. 

 

Gál Zsolt: Jó felvetésnek tartja, hogy már most úgy alakítsuk ki a padlásteret, hogy a 

tetőablakoktól, a fűtésig úgy építsük meg, ami lehetőséget biztosít a továbbiakhoz. Így a 

végleges terem kialakítás nem jelentene akkora gondot.  Jelenleg a fűtés a legnagyobb gond. 

 

Barta Zoltán: Meggyőződése, hogy a szakhatóságok a tetőtérben nem fognak engedélyezni 

terem kialakítást, mert nem lesz akadálymentes.  Az építéshatóság nem fogja engedélyezni.  

Azt is figyelembe kell venni, hogy januártól már tankerület van. Esetlegesen ha fölös 

kapacitás alakul ki, akkor esetleg más településről ide küldi a gyerekeket. 

 

Dr. Petky Ferenc: Szerinte ezt már most is megteheti, lehet ilyen helyzet. 

 

Barta Zoltán: De ennek az ellenkezője is lehet, hogy innen máshova küldi a gyerekeket, ahol 

van kellő kapacitás.  A tetőtér kialakításra a szakhatóság lift nélkül biztosan nem ad 

engedélyt.  Vizesblokkot is elő fog írni a hatóság. Az legalább olyan drága, mint egy terem 

megépítése. Most is viszonylag kevés a vizesblokk.  A fűtés számla elég magas, nagy a 

légköbméter, amit fűtünk. A decemberi gázszámla 1,400 eFt volt úgy, hogy nem volt 

nagyon hideg.  Amikor nagy hideg van és tanítás is van, ez még magasabb. Decemberben 

szünet is volt és le volt véve a fűtés. Dr. Petky Ferenc képviselő felvetésére válaszolva 

elmondja, hogy ebben az időben a konyha is leállt. Így ott sem volt fűtés. 

 

Hosszú János: Lehetne hozzáépíteni, bővíteni a hátsó területre, ahol korábban a műszaki 

csoport volt? 
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Gál Zsolt: Ezen a helyen ott vannak a kazánok, és a biomassza kazánhoz ott kell tárolni az 

anyagot is. Amerre lehetne bővülni: újabb kanyarral oldal irányba a tornaterem mellett.  

Belső udvar kialakítása lehene úgy, hogy egymásra néznének a termek. Ez nem túl 

szerencsés. Ráadásul nem lenne természetes fény sem. 

 

Barta Zoltán:  A telek beépíthetőségét is vizsgálni kell.  De lehet, hogy hozzá kell vásárolni 

területrészt. Voltak felajánlások a szomszédban lakóktól; ezt is fontolóra kell majd venni. 

Van ott az önkormányzatnak egy telke is, amivel össze lehet vonni a jelenlegi udvart. 

 

Gál Zsolt:  Amikor a konyha leválasztásáról beszéltünk, akkor is felvetődött a telek kérdés. 

 

Horváth Tamás: Mindenképpen javasolja a pályázaton való indulást. 

 

Gál Zsolt: Több szavazásra lesz szükség. Először dönteni kell, hogy a Körics Euroconzulting 

Kft.-t megbízza-e a testület a KEOP 5.5.0/B pályázat benyújtásával, a mellékelt pályázati 

anyag alapján.  Fog még egyeztetni a pályázatíróval a végső összegről.   

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

1/2013.(I.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a Körics Euroconzulting Kft-t, hogy a pályázati kírásnak 

és a benyújtott ajánlatnak megfelelően a KEOP 5.5.0/B. iskola épületenergetikai fejlesztés 

pályázatot nyújtsa be. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. I.21. 

 

Gál Zsolt. Javasolja, hogy Márkus Gábor szakértőt bízza meg a testület az általa adott ajánlat 

alapján és  készíttessük el az előzetes pályázati anyagokat 2,080 eFt+ ÁFA összegben. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

2/2013.(I.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a Márkus Gábor tervező mérnököt, hogy  

az általános iskola épületenergetikai fejlesztés pályázathoz 

szükséges előzetes terveket – az ajánlatának megfelelő 

tartalomban és összegben – készítse el. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. I. 21. 

 

Gál Zsolt:  Kéri a testület felhatalmazását, hogy a fenti határozatoknak megfelelően a 

szerződéseket kösse meg. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

3/2013.(I.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP 5.5.0/B. 
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iskola épületenergetikai fejlesztés pályázathoz szükséges 

tervek és auditok elkészítésére Márkus Gábor tervezőmérnökkel 

2.080 eFt + ÁFA összegben a szerződést kösse meg. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. I. 21-ig 

 

 

4/2013.(I.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a KEOP 5.5.0/B. 

iskola épületenergetikai fejlesztés pályázatot készítse el 

és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez nyújtsa be. 

A testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP 5.5.0/B. 

iskola épületenergetikai fejlesztés pályázati anyag 

elkészítésére, ill. benyújtására  az árajánlat alapján  

a Körics Eurokonzulting Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg. 

A pályázat iratkezelési díja 250.000 Ft + ÁFA. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: 2013. I. 21-ig 

 

 

Gál Zsolt:  A kiküldött anyagban nem volt benne, de másik pályázati lehetőségről is tudomást 

szerzett. Most a KEOP 5.5.0/B épületenergetikai fejlesztésről beszéltünk. De várható, hogy 

szintén a KEOP 5.5.0/A. pályázat keretében közvilágítás fejlesztés, korszerűsítésre is lehet 

pályázni. Egyelőre részleteket nem tud a pályázatról. A beadandó anyag előkészítése miatt   

előre egyeztettünk a mostani közvilágítás karbantartását végző Eurovill kft.-vel: mit tudnak 

a pályázatról?  Olyan információjuk van, hogy lehetőség van támogatás elnyerésére ahhoz a 

világítás korszerűsítéshez, amit már korábbi testületi ülésen tárgyaltak. Ez olyan szerkezet 

beépítését jelenti, hogy a közvilágítási lámpák fényerejét éjféltől visszaveszi; ezzel 

megspórolva jelentős költséget.  Még teljes részletességgel nem tudjuk a feltételeket.  Ebben 

az esetben szintén 85 %-os támogatás várható.   

Kéri a testület felhatalmazását, hogy amint a pályázat kiírásra kerül, beadhassa erre is az 

anyagot. Ajánlatok bekérése után, dönthessen. El kell készíttetni egy pályázatíróval a 

dokumentációt. Megpróbálunk egy sikerdíjas pályázatírót keresni.  Az Eurovill Kft. a 

szükséges mellékleteket előkészítette.  Viszonylag egy könnyebb pályázat beadására lehet 

számítani. 

 

Hosszú János: Végül is ez a beruházás is költséget csökkent,  5-6 év alatt megtérülhet.  A 

pályázattal már nyernénk a beruházás kivitelezéséhez pénzt,  már ez is csökkentené az 

önkormányzat költségeit.  Ha nyerünk, akkor jó lenne ezt is megvalósítani. 

 

Gál Zsolt: Természetesen ha több százezer Ft lesz a pályázat megírása, önerő, stb.  akkor 

mindenképpen kikéri a testületet véleményét. Szavazásra bocsátja, hogy ki ért egyet a 

közvilágítás korszerűsítésére kiírásra kerülő KEOP 5.5.0/A. pályázat beadásával, max. 200 

eFt pályázati díjjal? 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

5/2013.(I.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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egyetért a a polgármester javaslatával, miszerint a KEOP 5.5.0/A.  

közvilágítás korszerűsítésére kiírásra kerülő pályázaton 

Ecser Önkormányzata vegyen részt max. 200 eFt pályázati díjjal, 

85 %-os pályázati intenzitással. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

Szeverné Csekei Csilla:  Észak-Balaton mellett utaztak át egy falun, ahol olyan alternatív 

villanyoszlopokat láttak, amelyek hasonlóak a mi sebességjelző tábláinkhoz. Napelemekkel 

gyűjtik az energiát, amit éjszaka közvilágításként hasznosítanak. A település 

alpolgármesterével beszélt, aki elmondta, hogy ez a megoldás alkalmas szigetszerű világítás 

biztosítására, sok helyen alkalmazták, eléggé bevált. 

 

Hosszú János: Ő is ismeri, alaphelyzetben a napenergiát használja, de rá van kötve a hálózatra 

is. Így biztosítva a folyamatos működést. 

 

Dr. Petky Ferenc: Mi van azzal a tervünkkel, hogy tovább bővítjük a közvilágítást? Úgy 

emlékszik, hogy 3-4 oszlopról volt szó. 

 

Barta Zoltán: A kérelmeknek megfelelően a Vida dombon, és Gyöngyvirág utcában is 

felszerelésre kerültek a lámpák.  De most is van beadva ilyen kérelem. 

 

Gál Zsolt: Ezek az igények főleg a külterületi részeken jelentkeznek, ott ahol elszórva vannak 

az épületek.  Az nem jelent teljes megoldást, hogy a ház környékén lévő oszlopon van 

lámpa, világos van előtte, de az utcában tovább sötét van. A biztonság érzetet úgy lehetne 

megvalósítani, hogy a beláthatóság miatt  több oszlopon kellene felszerelni. 

 

Hosszú János:  Bele lehet venni ezeknek az új lámpatesteknek a kiépítését? Megoldható-e 

ugyanezen  projekten belül? 

 

Gál Zsolt: Nem ismertek még a részletek. Még egy határozati döntésre van szükség. A Start 

Mintaprogramon  17 millót megnyertünk. Az előzetes testületi hozzájárulás alapján aláírta a 

támogatási szerződést. Kéri ennek a felhatalmazásnak a megerősítését. A program keretében 

biomassza kazánt helyezünk el az iskolában. A munka folyamata, hogy  tervezői és 

kivitelezői ajánlatokat kért be.  Áprilisig ennek a beruházásnak el kellene készülnie.  Már 

most tudjuk, hogy ezt nem lehet elvégezni – kazán beépítését nem lehet fűtési idő alatt 

szerelni. A program keretében 2 közcélú munkás alkalmazását is vállalták  nov. 30-ig. 

Hétfőn erről egyeztet a Munkaügyi Központ vezetőjével. Ezeket a feltételeket nemcsak mi , 

más pályázaton nyertes település sem tudja kihasználni..  Kéri a testület utólagos 

hozzájárulását a szerződés megkötésére, hogy a további feladatok miatt ne kelljen újra 

testületi ülést tartani. Meg tudja hozni a további döntéseket, gépészeti tervezést – ebben a 

pályázati keretben –, hogy tudjunk haladni a programmal.  Utólagosan járuljon hozzá a 

testület ezen a pályázaton való részvételhez. 

 

Hosszú János: Az esetleges kizáró ok miatt inkább a KEOP pályázaton való részvételt 

preferáljuk. 

 

Gál Zsolt: Nem tudunk kilépni ebből a pályázatból, mert már folyamatban van. A szerződést 

aláírtuk, sőt már a számlánkon van a támogatás, mivel előfinanszírozott a pályázat.  Ezért is 
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szeretne nyilatkozatot beszerezni, hogy emiatt   kizárás alá esünk-e?  A hétfői Munkaügyi 

Központi megbeszélésen is szeretné tisztázni: ha mi felmondjuk a Start-Mintaprogramos 

szerződésünket és visszautaljuk a pénzt. Akkor jelezzük a KEOP-os pályázatnál, hogy 

kiléptünk ebből azért, hogy ne essünk kizárás alá. 

 

Horváth Tamás: Ha ki akarnak zárni, ugyis kizárnak.   

 

Gál Zsolt: A már elnyert pályázatnak Biokazán és start munkaprogram a neve.  

Természetesen ha ez kizáró ok, és ezen múlik, hogy nyerünk-e a KEOP pályázatonk, akkor 

megpróbálja semmissé tenni a másik szerződést.  Napokban ki fog derülni, hogy kizáró ok-e 

vagy sem? A Start Mintaprogramról már szavaztunk is, hogy indulunk a pályázaton.  

December 15-én kellett aláírnia a papírokat úgy, hogy november 28.-a volt a szerződés kötés 

dátuma.  Nem lehetett volna újra testületi döntésre várni. Ezért kéri az utólagos 

felhatalmazást. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

6/2013.(I.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

utólagos hozzájárulását adja, hogy a polgármester a Belügyminisztérium 

által kiírt és a Munkaügyi Központ közreműködésével megvalósuló 

Biomassza Kazán és Start Munka mintaprogram pályázat keretében 

19.725.844 Ft 

(beruházásra 17.770.012 Ft; közcélú munkás alkalmazásra 1.955.832 Ft) 

támogatásról szóló szerződést megkösse. 

Felelős: Gál Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Gál Zsolt: Még egy határozatot kér a testülettől. További felhatalmazást kér, hogy ebben a 

pályázati keretben szereplő összeghatáron belül gépészeti tervek elkészítésére a szerződést 

megköthesse.  Abban az esetben, ha közbeszerzés köteles a beruházás, akkor a 

közbeszerzési szakértővel a szerződés előkészítésére is kér felhatalmazást. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

7/2013.(I.11.) sz. határozat 

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Biomassza Kazán és Start 

Munka mintaprogram keretében elnyert támogatási összeghatáron 

belül a gépészeti tervek elkészítésére szerződést kössön. 

Amennyiben a beruházás közbeszerzési értéket eléri, a testület 

megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési szakértővel a 

közbeszerzési eljárási dokumentációt készíttese el. 

Felelős: Gál Zsolt  polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Gál Zsolt: Megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 8.52  órakor bezárja. 
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K.m.f. 

 

Gál Zsolt Barta Zoltán 

polgármester jegyző 


