Jegyzőkönyv
Készült:

Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 11-én
10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Az ülés helye:

Millenniumi Ház
Bajót, Kossuth Lajos u 147.

Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester
Buzás Kelemen alpolgármester
Malagurszkiné Szabó Éva képviselő
Paul Zoltánné képviselő
Kriszeg Ilona képviselő
Török Róbert képviselő
Dics Mária mb. körjegyző
Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket,
külön megköszöni, hogy a képviselők eleget tudtak tenni a rendkívüli ülésre szóló meghívónak, és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kriszeg Ilona képviselőt kéri fel,
jegyzőkönyv-vezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be.
Napirendi pont:
1.) KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat benyújtása
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pályázat benyújtási határideje a
mai nap. A pályázati kiírás szerint az orvosi rendelő külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje,
padlásfödém hőszigetelése és a fűtési rendszer lakástól történő leválasztása egy teljesen új
fűtési rendszer kialakításával valósulna meg. A szolgálati lakás felújítását a pályázati kiírás
nem teszi lehetővé. A pályázat támogatása 85%, és 15% önrészt kell biztosítani, ami
1.976.009 Ft. Sikeres pályázat esetén az energetika felújítási munkák még az idei évben megvalósulnának.
A képviselő-testület egyhangú, 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta.
11/2013. (II. 11.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című konstrukció keretében beruházást valósít
meg és erre pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
a) A projekt megnevezése és száma: „Épületenergetikai fejlesztés és fűtési rendszer
korszerűsítése a Bajót Község Egészségházában”
b) A pályázat megvalósítási helye: 2533 Bajót, Kossuth L. u. 122/a.; Bajót 516/2. hrsz.

c) A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:

10.417.073 Ft

d) A tervezett beruházás elszámolható költsége:

9.930.663 Ft

e) KEOP forrásból származó igényelt támogatás:

8.441.064 Ft

f) Önkormányzati saját erő teljes összege:
melyből
fa) elszámolható önerő (15%):
fb) nem elszámolható önerő:

1.976.009 Ft,
1.489.599 Ft
486.410 Ft

g) Önkormányzati saját erő forrása: saját forrás
2. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati saját forrás összegét a
2013. évi költségvetésében elkülöníti.
3. felhatalmazza Tóth Zoltán polgármestert a pályázati anyag aláírására és benyújtására.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: 2013. február 11.
A rendkívüli testületi ülésen több napirend nincs, egyéb kérdések és észrevételek nem merülnek fel, ezért Tóth Zoltán polgármester az ülést 10 óra 25 perckor bezárja.
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