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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 3-án  
      17 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Csontos József 
Dénes László 
Szecskő Zsolt  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Meghívottként megjelentek: 
 Dr. Ujvári Ferenc Tarna ’91 Kft. képviseletében 
 Ombódi Judit igazgatási előadó - jkv. vezető 

  
Nagy Károly:  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 4 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 Szervezeti és 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: Közintézmények energetikai – KEOP-2014-4.10/F- pályázata   

             Előadó: Nagy Károly polgármester 
    

 
A Képviselő-testület a napirendi javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyetért.                   
 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Szecskő Zsolt és Dénes László személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 

I. napirend: Közintézmények energetikai – KEOP-2014-4.10/F- pályázata   
(előterjesztés írásban csatolva) 
 
Nagy Károly: 
Mindenki előtt ismeretes, hogy az Önkormányzat az elmúlt évben már nyújtott be vissza nem térítendő 
támogatás elnyerése céljából KEOP-2012 5.5.0/B "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása" elnevezésű pályázatot az intézmények fűtéskorszerűsítésére. Ebben a 
konstrukcióban szerepelt a polgármesteri hivatal, az általános iskola, a művelődési ház, és a napközi 
otthonos óvoda. E támogatás pályázati összege 85 % volt, melyhez 15 % önerőt kellett biztosítania az 
Önkormányzatnak. Sajnos ez a pályázat nem nyert. 
Most viszont lehetőség van a KEOP-2014-4.10/F elnevezésű pályázat benyújtására, amely 100 %-os 
támogatottságot élvez. 
Felkéri Dr. Ujvári Ferencet a Tarna ’91 Építő - Szolgáltató Kft. képviselőjét tájékoztassa a képviselőket a 
pályázatról. 
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Dr. Ujvári Ferenc: 
A polgármester Úr a Kft. rendelkezésére bocsátotta a pályázat benyújtásához szükséges Önkormányzat és 
intézményeinek tervdokumentációját, amely egy széleskörű dokumentáció, és az elmúlt évben benyújtott 
pályázat alapját képezte. A polgármester Urral történő előzetes egyeztetéskor a Kft. már utalt a pályázat 
nyerési esélyének növelésére. Akkor a polgármester Úr kifejezett kérése volt az iskolának a pályázatban 
való bent hagyása. 
A Kft. ennek ellenére javasolja az Önkormányzatnak, hogy egy szűkebb tartalmú pályázatot nyújtsanak 
be, ami azt jelenti, hogy az iskola, illetve a művelődési ház fűtéskorszerűsítése kimaradna a pályázatból. 
Javasolják mind ezt azért, mert a két intézménynek, közös épület lévén (iskola-művelődési ház) közös 
fűtésrendszere van, és emiatt kedvezőtlen helyzet alakulna ki. A két intézménynél kevesebb megtakarítás 
jelentkezik, s ez a pályázati mutatókat igencsak lerontja. Ennek a pályázatnak az országos keretösszege 5 
milliárd forint, s a Kft. nem látja reálisnak a pályázat megnyerését, ha ez a két intézmény is szerepel a 
pályázatban. 
Később lesz rá lehetőség, hogy e két intézmény fűtés korszerűsítését is elvégezzék. 
E pályázatban szállítási finanszírozás van előírva, ami azt jelenti, hogy előfinanszíroznia nem kell az 
önkormányzatnak, ebből kifolyólag saját pénzmozgás nincs. 
Az előző pályázat ugyan rendelkezik energetikai audittal, de a mostani pályázathoz újat kell elkészíteni, 
melynek teljes költségét a Kft. magára vállalja. 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy benyújtja a pályázatot, úgy minél előbb a határozati 
javaslatban szereplő cégeknek meg kell küldeni az ajánlattételre vonatkozó felkérést. 
 
Nagy Károly: 
Nagyon jó dolognak tartja, hogy a most készülő energetikai audit költségét a Kft. magára vállalja, hiszen 
az előző audit elkészítéséért nagyon sok pénzt kiadott az Önkormányzat. 
 
Szecskő Zsolt: 
A kivitelezés megvalósítható a pályázott összegből? 
 
Dr. Ujvári Ferenc: 
Igen, megvalósítható. 
 
Szecskő Zsolt: 
Mi a megvalósítás határideje? 
 
Dr. Ujvári Ferenc: 
A határidő: 2015. június 30. 
 
Szecskő Zsolt: 
Ajánlattételi bírálatra mikor kerül sor? 
 
Dr. Ujvári Zsolt: 
2014. szeptember 18-án kerül sor a bírálatra. 
 
Nagy Károly: 
Megbízhat az Önkormányzat műszaki ellenőrt? 
 
Dr. Ujvári Zsolt: 
Természetesen. 
 
Szecskő Zsolt: 
A költségvetés tárgyalásánál oda kell figyelni, hogy a műszaki ellenőr költsége betervezésre kerüljön. 
 
Nagy Károly: 
Más hozzászólás nem volt. Kéri a képviselőket, aki az előterjesztés részeként kiküldött határozati 
javaslatot elfogadja, amely a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefüggő intézkedésekre vonatkozik, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület 4 igen, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 




