
Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. január 14-i rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Garainé Kiss Gabriella   képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára  képviselő  

Oláh Gábor     képviselő  

Orosz Béla     képviselő 

Igazoltan távol:                                  Hornyák András    képviselő 

  

Összesen: 6 képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Előterjesztés „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva” című pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

2. Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel jelen 

van.  

Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül van-e valakinek plusz 

napirendi pontra javaslata. Nem volt. Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pont 

elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

1. napirendi pont 

 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 

című pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

Az összes képviselő megkapja az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva” című pályázatról szóló pályázati felhívást és útmutatót.  

  

Pátrovics Benedek polgármester: 
Elmondja, hogy a pusztazámori Napköziotthonos Óvoda és tagiskola épületenergetikai 

fejlesztésére pályázatot kívánnak benyújtani. Az épület szigetelésének, valamint hűtési és 

fűtési rendszerének korszerűsítésével jelentős összeget lehetne megspórolni. Ezek mellet a 



környezettudatos gondolkodás előtérbe helyezése miatt is fontos az épületenergetikai 

fejlesztés.  

 

Békési Géza alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy mekkora költség terheli ezzel az települést. 

 

dr. Kosztyi Emma jegyző: 

Elmondja, hogy a pályázathoz szükséges önrész kb. 15-16%.   

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva” című pályázat benyújtását 

 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

1/2013.(01.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva című pályázat” benyújtása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

kíván benyújtani a KEOP-2012-5.5.0/B jelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. pályázati felhívásra az óvoda és 

iskolaépület épületenergetikai hatékonyság-javítás céljából „A pusztazámori 

Napköziotthonos Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesztése” címmel, és 

megpályázza a nettó 50 millió forintot.  

A pályázathoz szükséges önrészt (kb. 15-16 %) biztosítja a 2013. évi költségvetésében.  

A pályázatíró, közbeszerző és egyéb közreműködő – műszaki ellenőr, energetikus és 

kötelező marketing szakember szolgáltatások megrendeléséhez 3 ajánlat bekérésére, 

valamint a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

 

Határidő:               Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 9:10 órakor 

berekesztette. 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma      Pátrovics Benedek 

 jegyző           polgármester  

 

 


