
Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. február 1-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 „A pusztazámori Napköziotthonos Óvoda és tagiskola épületenergetikai 

fejlesztése” tárgyában (KEOP-2012-5.5.0/B ) pályázat beadásához szükséges határozatra 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület 6 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 

pontok elfogadását. 
 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

1. napirendi pont 

 

A pusztazámori Napköziotthonos Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesztése” tárgyában 

(KEOP-2012-5.5.0/B) pályázat beadásához szükséges határozat elfogadása 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy minden szükséges határozatot meghoztunk, viszont egy formalizált 

határozatba szükséges a korábbi döntéseinket belefoglalni. A kiosztott anyagot mindenki 

megkapta.  

Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

 



Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0    Elfogadva! 

 

 

10/2013. (02.01.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/B 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. 

1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Napköziotthonos Óvoda és tagiskola, 2039 Pusztazámor, 

Petőfi  S. u. 27. 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 323 

3. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: „A pusztazámori 

Napköziotthonos Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesztése” 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/B 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: 59.507.375 Ft. 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költségét) a pályázattal megegyezően: 59.507.375 Ft. 

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása a pályázattal megegyezően: 

9.507.376 Ft saját forrásból biztosítva. 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: 

49.999.999 Ft. 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 

saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésében elkülöníti. 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19:40-kor 

berekesztette. 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző           polgármester 


