Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
3/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. február 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza
üléstermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István János, Betkó József, Béres János, Fülöp Zoltán, Lehóczkiné Tímár
Irén, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Enyedi László, Pardi László
osztályvezetők,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat a hivatal részéről jelenlévőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 10 fő. Hiányzott Iványi Lajosné és Marton Dániel
képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Fülöp Zoltán és Poharelec László képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
34/2013. (II. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Fülöp Zoltán és
Poharelec László képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
35/2013. (II. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. KEOP-2012-5.5.0/A pályázati kiírásra benyújtandó projekt elfogadása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
KEOP-2012-5.5.0/A pályázati kiírásra benyújtandó projekt elfogadása
Várfi András polgármester felkért Pardi Lászlót a Városüzemeltetési osztály vezetőjét ismertesse az
előterjesztést.
Pardi László elmondta, a képviselő-testület a 2012. novemberi ülésén döntött arról, hogy a
Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Kossuth u. 9. szám alatti épületegyüttes és az
Új Városháza épületére vonatkozóan kerüljön előkészítésre a pályázat és a tervezési munkák kerüljenek
megrendelésre.
A tervek elkészültek az alábbi műszaki tartalommal: épület külső hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje,
fűtéskorszerűsítés, meglévő radiátorokra termosztatikus szelepek elhelyezése, korszerű kazánok beépítése,
tetőtér szigetelése a meglévő belső burkolat elbontásával, födém szigetelése kazánháznál üvegfelület
bontása, szigetelése és ahol lehet világításkorszerűsítés. A Kossuth u. 9. sz. alatti épület vonatkozásában
pedig a meglévő rossz szellőztető rendszer helyett egy új energiatakarékos, korszerű szellőztető rendszer
kiépítése került a tervekbe. A kiíró hatósággal történt konzultáció során kiderült, hogy a két épület
energiafelhasználási adatai és előzményei nem teszik lehetővé, hogy a korábbi B. típusú pályázatra
nyújtsuk be a pályázatot – nem lett volna esélyünk, ezért az A. típusúra lenne célszerűbb benyújtani, ott
erősebb esélyekkel indulnánk.
A pályázat összköltsége 173.516.774 Ft, melynek 15 %-os önerő része 26.027.516 Ft. A beruházás
műszaki kivitelezése 158.816.944 Ft projektmenedzsment: 3.461.000 Ft, tanulmányok, vizsgálatok:
8.512.800 Ft, mérnöki feladatok: 2.187.550 Ft, nyilvánosság biztosítás: 538.480 Ft lenne.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a döntési javaslatot fogadja el azzal a
kiegészítéssel, miszerint a képviselő-testület a 26.027.519 Ft összegű önerőt a 2013. évi költségvetési
rendeletbe beépíti a felhalmozási célú tartalékok közé.
Betkó József bizottsági elnök megjegyezte, az előterjesztés szerint a két pályázat típus között annyi a
különbség, hogy az A. típusnál nincs szükség megújuló energiaforrás használatára, így a beruházás
költségei lényegesen lecsökkenek. Megkérdezte, hogy ennek alapján megújuló energiára alapuló fűtést
nem tervezetek egyik épületbe sem.
Pardi László válaszolva elmondta, megújuló energiaforrás a B. típusú pályázatnál sem szerepelt a
fűtéskorszerűsítésnél. Megújuló energiaforrást a világításkorszerűsítésnél tervezetek volna, napelemek
beépítésével.
Betkó József bizottsági elnök véleménye szerint a Selyem u. épületnél a vegyes tüzelésű fűtés is
kivitelezhető lenne, ez az épület alkalmas lenne arra, tüzelő tárolására is meg lenne a lehetőség. A jövőben
el kellene gondolkodni egy ilyen beruházáson.
/ Marton Dániel képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
Toldi Balázs alpolgármester egyetértett Betkó képviselő véleményével, ilyen fűtési rendszerek
kivitelezésére is vannak külön kormány által támogatott programok. Amennyiben van olyan hely, épület,
ahol el lehet helyezni nagyobb tűzterű kazánokat, akkor célszerű rajta elgondolkodni.
Várfi András polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról az Osztályvezető által ismertetett kiegészítéssel.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
36/2013. (II. 7.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2012-5.5.0/A
kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati
felhívás alapján, „Városi közintézmények komplex épületenergetikai fejlesztése Gyomaendrődön”
címmel.
A projekt megvalósítási helyszínei az alábbiak:
- Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., Hrsz.: 3454
- Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.,
Hrsz.: 114
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt teljes beruházási költsége:173 516 774 Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség (pályázatban elszámolható költség):
173 516 774 Ft.
A beruházás megvalósításához biztosított önkormányzati saját erő összege: 26 027 516 Ft, melyet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvényforrás terhére biztosít.
A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatban igényelt támogatás összege: 147 489 258 Ft, mely
a pályázatban elszámolható összes költség 85 %-a.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetési rendeletbe a 26.027.519 Ft összegű
önerőt a felhalmozási célú tartalékok közé beépíti.
Határidő: 2013. február 8.
Felelős: Várfi András polgármester

További napirendi pont nem volt, bejelentés nem hangzott el, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a
rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Poharelec László
hitelesítő

Fülöp Zoltán
hitelesítő
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