
Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. január 21-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.         A  KEOP-2012-5.5.0/B jelű épületenergetikai pályázatra pályázatíró kiválasztása             

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 

 

Pályázatíró kiválasztása a KEOP-2012-5.5.0/B jelű épületenergetikai pályázat 

vonatkozásában 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 
Elmondja, hogy az ajánlatok beérkeztek, melyről készült egy összesítés, amit helyszíni 

kiosztásban minden képviselő megkapott. 

 

 



Ajánlattevő Pályázatkészítési 

díj 

Sikerdíj 

(Elnyert 

támogatási 

összegre) 

Projekt- 

menedzsment  

díj 

Egyéb 

Diaproject Kft. 350.000 Ft + Áfa 4% 0% Pályázatkészítési díj 

esedékesség: a 

pályázat 

befogadásakor, a 

sikerdíj a támogatás 

elnyerése után 

ECI 

Magyarország 

Kft. 

400.000 Ft + Áfa 3,5% 3,5% Pályázatkészítési díj 

esedékesség: a 

pályázat 

befogadásakor, a 

sikerdíj a támogatás 

elnyerése után, a 

projektmenedzsment 

díj az első kifizetés 

után esedékes 

Ekron 

Consulting Kft. 

390.000 Ft + Áfa 8% 0% Pályázatkészítési díj 

esedékesség: a 

pályázat beadása 

után, a sikerdíj a 

támogatás elnyerése 

után 

 

A kiosztott anyag szerinti legkedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadásra. 

Megszavaztatja javaslatát. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 2/2013.(01.21.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pályázatíró kiválasztása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy 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 készítendő pályázat megírásával megbízza a 

Diaproject Kft.-t (képviselő Kardos Gabriella, székhely, 1024. Budapest, Lövőház u. 7-9. 

III. emelet) és ennek költségéhez biztosítja a 350.000 Ft + 94.500 Ft áfa, összesen 444.500 

Ft-ot pályázatkészítési díjat.  

A vállalkozási szerződés aláírására meghatalmazza a polgármester. 

 

 

Határidő:        Felelős: polgármester 

 

 

 



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

berekesztette. 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma      Pátrovics Benedek 

 jegyző           polgármester  

 

 

 


