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Készült: Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselő-testület 2012. február 29. napján 17 

órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester  
Bálint Ira 
Szecskő Zsolt 
Dénes László  
Csontos József képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
Dr. Jakab Csaba jegyző 
Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő 
közül 6 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend fontosságára való tekintettel a Képviselő-testület 
ülésének összehívására a Képviselő-testület és Szervei Működési Szabályzatáról szóló 
8/2011.(III. 25.) (továbbiakban: SzMSz.) számú rendelet 15. § (4) bekezdése alapján telefon 
igénybevételével került sor. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 
 

Napirendi javaslat: 
 

I. napirend: Az önkormányzat intézményeinek fűtéskorszerűsítése –   
                         KEOP pályázat benyújtása 
   Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Indítványok 

         
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal egyhangú szavazással egyetért. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bálint Ira és Szecskő Zsolt személyében. 

 
A Képviselő-testület a javaslattal, egyhangú szavazással egyetért. 
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I. Napirend: Az Önkormányzat intézményeinek fűtéskorszerűsítése – 
KEOP  pályázat benyújtása 

 
Nagy Károly: 
Február 2.-án megtartott ülésen a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta az önkormányzat 
intézményeinek fűtéskorszerűsítésére vonatkozó KEOP 4.9.0 pályázat előkészítéséhez, illetve 
felhatalmazást kapott arra vonatkozóan, hogy a pályázat előkészítésére árajánlatot kérjen. 
A fűtéskorszerűsítés érintené a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, az általános iskola, a 
napközi otthonos óvoda és az IKSZT fűtésrendszerét. 
Felvette a kapcsolatot a Pro-Experiens Kft. vezetőjével, Grócz Zsolt Úrral. 
A Kft. az érintett intézményekre vonatkozóan a teljes körű energetikai audit elkészítését, 
ingatlanonként, legfeljebb 350.000 Ft + áfa összegért, míg a projekthez szükséges teljes körű 
építészeti és gépészeti tervezést költségvetési kiírásokkal és a szükséges konszignációkkal 
együtt 4.670.000 Ft + áfa összegért vállalná. A Tanácsadó (Dobó u. 7.) is részt venne a 
korszerűsítésben, amely épület energetikai szakvéleményének elkészítéséért a vállalkozó nem 
számítana fel költséget. 
A 4.670.000 Ft + áfa összeg, legfeljebb 50 %-a  2012. március 31-ig lenne esedékes. 
A pályázat sikertelensége esetén a Pro-Experiens Kft.-t a 4.670.000 Ft + áfa 50 %-a illetné 
meg. 
Kéri a képviselőket, aki a KEOP 4.9.0 fűtéskorszerűsítésre vonatkozó pályázat előkészítésével 
kapcsolatos árajánlatot elfogadja és egyetért a vállalkozói szerződés megkötésével, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 11/2012. (II. 29.) számú határozata 
KEOP 4.9.0 pályázat benyújtásához vállalkozói szerződés megkötéséről 

 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Pro-Experiens Kft. ajánlatát az 
Önkormányzat KEOP 4-9-0 jelű pályázatával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta: 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2011-4.9.0. 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
megnevezésű pályázaton.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vállalkozási szerződést kössön a 
Pro-Experiens Kft. (1132 Budapest, Visegrádi út 6, Cg.01-09-567446, képviseli: Grócz Zsolt 
Csaba ügyvezető) céggel az alábbi feladatok ellátására: 
1. Energetikai szakvélemény elkészítése az Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal, az 
IKSZT, az Óvoda és a Művelődési Ház épületére épületenként legfeljebb 350 000 Ft+ÁFA 
összegben – a Védőnői Szolgálat épületére a szakvélemény elkészítését a cég díjmentesen 
vállalja, 
2. Pályázati építészeti és gépészeti tervezési díj és kiviteli terv és tervezői költségvetés 
elkészítése 4 670 000 Ft+ÁFA összegben, melynek legfeljebb 50 %-a 2012. március 31-ig 
esedékes. 
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A Képviselő-testület a fenti költségeket a pályázat során el kívánja számolni, az igénybe 
vehető támogatás mértéke maximum bruttó 85 %. A pályázat sikertelensége esetén a Pro-
Experiens Kft.-t a 2. pontban megjelölt ellenérték 50 %-a illeti meg. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 

II. Napirend: Indítványok 
 

Nagy Károly: 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület ülését ne március 8.-án, hanem március 14.-én (szerdán) 
tartsák meg, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását az április 26.-i ülésen 
tárgyalják meg. 
Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 12/2012. (II. 29.) számú határozata 
a Képviselő-testület 2012. évi munkatervének módosításáról 

 
Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Képviselő-testületi ülés időpontja 2012. március 8. 17 óra helyett 2012. március 14. 17 óra. 
A 2. napirendet a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésén tárgyalja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a módosítást a munkaterven vezesse át. 
 
Felelős:  Dr. Jakab Csaba jegyző 
Határidő:  8 napon belül 
 
 
Ezt követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet érdemben 
megtárgyalta, s az ülést 18 óra 10 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
K.m.f. 

 
Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 

Bálint Ira Szecskő Zsolt 
képviselő képviselő 

 
 
 
 


