Ikt.szám: 26-12/2014.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014. JÚNIUS 16-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

HATÁROZATOK SZÁMA:
223, 224, 225, 226/2014. (VI. 16.)
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Jegyzőkönyv
Készült Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. június 16-án 16.15 órakor
a Polgármesteri Hivatal Üléstermében (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Csányi Kálmán
polgármester
Szőke Erzsébet
alpolgármester
Czöndör Mihály, Csiki Szilárd, Forgó Árpádné, Kátai György, Paál Huba, Szajkó János,
Tüke László – képviselők

Meghívottak:

Vezér Ákos
Horváth Éva

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Csányi Kálmán: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát, az
ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fő megválasztott
képviselőből 8 fő megjelent. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Czöndör Mihály és Forgó Árpádné
képviselőket.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
223/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihály és Forgó Árpádné
képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Csányi Kálmán: Javasolta a meghívóban szereplő napirend-tervezet elfogadását. Szavazásra bocsátotta
javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
224/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Napirend 1. pontja:
Fotovoltaikus rendszerek kialakítására pályázat
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Napirend 2. pontja:
Épületenergetikai fejlesztésre pályázat
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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(Csiki Szilárd képviselő 16.17 órakor megérkezett, a létszám 9 fő.)

Csányi Kálmán: Kérte, hogy az előterjesztéseket egyszerre tárgyalják, majd napirendi pontonként
döntsenek a határozati javaslatokról.
Elmondta, hogy két pályázati lehetőségről van szó, melyeknek viszonylag rövid a határideje.
Előkészítési fázisban van, de elég jelentős összegekről van szó.
Az első napirendi pont pályázata „N” megjelölésű, amely napelemes rendszerekre vonatkozik és
minimum 20 millió forint. Ennek a problémája, hogy minimálisan legalább 20 millió forintnyi
összeget kellene összeszedni, hogy a napelemes rendszert ki lehessen alakítani. Az a kérdés, hogy a
Hivatal esetében elegendő-e, van-e 20 millió forint nettó összeg a napelemek kialakítására, vagy pedig
nem?
A 2. napirendi pontban az „F” kódjelű pályázat önkormányzatok és intézmények energiaforrás
hasznosításával kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozik. Dönteniük kell, mivel itt két javaslat merült fel,
de csak egyet lehet beadni. Minimálisan 30 millió forint és maximálisan 150 millió forint körüli
összeget lehet kérni.
Véleménye szerint, először a 2. napirendi pont előterjesztését beszéljék végig, döntsék el, hogy melyik
dologgal szeretnének foglalkozni. A döntés után elkezdhetik az előkészítést és esetleg már a következő
testületi ülésre készülhetne egy előterjesztés. A következő határidő július 2., tehát nincs sokkal több
idő az előkészítésre.
Elmondta, azért támogatná az általános iskolai pályázatot a Hivatallal szemben, mert a korábbi norvég
pályázatban készített dokumentációból kiderült, hogy szükség lenne a fűtésrendszer cseréjére, mivel
húsz éves a jelenlegi, illetve a tartalék gázkazán, továbbá a másik tartalék olajkazánról nem tudják,
hogy mikori, olyan régi és dokumentáció nincsen róla. Előbb-utóbb gondolkodni kell abban, hogy
valamilyen módon biztosítsák az általános iskola fűtését. A Hivatal esetében a régi épületrészt kb.
80 millió forintból fel tudnák újítani. Arra már van árajánlat, tehát épületenergetikai szempontból fel
tudnák újítani. Mindegyiknek van indokoltsága, a társadalmi elfogadottságát, esetleg
energiahatékonyságát kellene mérlegelni, hogy melyiket valósítsák meg.
Czöndör Mihály: Támogatta az általános iskola fűtésrendszerének korszerűsítését. A fűtési lehetőség
most gáz, illetve olaj. Az olaj manapság már idejét múlta és lehet, hogy lassan már a gáz is, főleg az
ukrán helyzetet miatt, illetve az oroszok a gázüzlettel Kína felé nyitnak. El tudja képzelni, hogy a téli
időszakra problémák lesznek a gázzal és akkor nem tudják, hogy a gyerekeket hogyan tudják iskolába
járatni, mert azért a fűtést biztosítani kellene. Véleménye szerint, nem biztos, hogy a közeljövőben
megint lesz ilyen lehetőség, ezért próbálják meg.
Paál Huba: Egyetértett a Czöndör Mihály képviselő által elmondottakkal. Elmondta, az említett
politikai, gazdasági problémáktól is eltekintve 4-500 gyerekről van szó. Az egész rendszer átalakítása
nagyon szükséges, ezért inkább ezt támogatná. Szerinte, azonban alapvető probléma, hogy meg kell
hitelezni a tervek elkészítését. Visszakapják majd később, de az lenne a szerencsés - ha lehetőség van
rá -, hogy azokkal készíttessék el a terveket, akik esetleg potenciális megvalósítói lesznek ennek a
projektnek, mert akkor a lehetőségeik, felkészültségük és az általuk használt technológia alapján
készítenék el. Nagyon rövid az idő, egy hónap sincs rá. Megjegyezte, nem érti, hogy lehet ilyen
volumenű pályázatot, ilyen rövid határidővel kiírni, mert ha ezt valaki komolyan gondolja, akkor az
energetikai tanulmánynak az elkészítése hónapokat venne igénybe. Javasolta, hogy a változatok közül
az általános iskola fűtéskorszerűsítését, illetve energiahatékonyság növelését vegyék prioritásként. Ha
belefér, beszéljenek az esetleges önkormányzati napelemes projektről, mert az is jelentős megtakarítás
lenne. Biztosan többe kerülne, mint 20 millió forint, de lenne egy korszerű és biztonságos
energiaforrás. Így lenne érdemes és meg kellene keresni az említett vállalkozást - esetleg a
polgármester már folytatott is ez ügyben tárgyalásokat -, hogy van-e fogadókészség a cég részéről?
Csányi Kálmán: A kérdésre válaszolva elmondta, megkereste az a cég, amellyel a norvég alappal
kapcsolatban elkezdtek gondolkodni. Akkor az önkormányzat visszakozott, mert kiderült, hogy nincs
annyi önrész. Most ezt a korábbi tervet „porolták le”. Olyan kérdést is feltettek már, a pályázatot
hogyan készítsék elő: vagyis az önkormányzaton keresztül fusson a pénz, vagy direktben a szállítónak
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fizessen a támogató szervezet? A korábbi tervhez képest kicsivel kellene bővíteni a palettát, mert
szükség lenne a lapos épület szigetelésére, külső hőszigetelésére, de legalább az ablakcserében kellene
gondolkodni. A ballagáson tanárok, szülők keresték meg azzal, hogy milyen problémák vannak az
épülettel.
Tüke László: Örömét fejezte ki az elhangzott véleményekkel kapcsolatban. Az elhangzottakat
alátámasztotta azzal, hogy az önkormányzat működtetőként vesz részt a köznevelési rendszerben,
vagyis az általános iskola működéséhez szükséges alapvető dolgokat neki kell biztosítani. Példaként
említette, hogy a gázszámlát az önkormányzat fizeti, ami nem tudja, hogy mennyi lehet, de biztosan
nem 2-3 ezer forint, főleg télen havonta. Ezek a fejlesztések az önkormányzat kasszáját is
mindenféleképpen kímélnék. Felhívta a figyelmet a pályázat megfogalmazására, amely „az
önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva”. Ez azt jelenti, hogy nem egészében kell megújulóra gondolni, hanem itt a megújulót ki
lehet egészíteni mással, illetve akár egy héjazat felújítás, ablakcsere, homlokzat felújítás is belefér.
Vannak eléggé leromlott állapotban lévő épületrészek, például a lapos épület, amelyet ha kívülről
néznek, ronda, belülről meg büdös is, nem csak ronda. Arra az épületre vagy kellene költeni, vagy le
kellene bontani. Érdemes azt tovább gondolni, hogy azon túl, hogy csak a fűtésben gondolkodnak
adott esetben ilyeneket is bele lehetne venni.
Csányi Kálmán: Megjegyezte, nem tudja, mi lesz az energetikai vélemény ezzel kapcsolatban, de
szerinte nem fog beleférni a 150 millió forintba a teljes külső szigetelés - tehát az egész épület és a
tornaterem is -, hanem csak a lapos épület energetikai korszerűsítése. Megkérdezte, megpróbálják-e
20 millió forint fölé tornázni a Hivatal napelemes rendszerét? Az „N” kódjelű pályázatnál az
ablakcsere nem merülhet fel, mert ott kifejezetten csak fotovoltaikus rendszerek kialakítása lehetséges.
80 millió forintos árajánlatot küldtek a hivatalra, tehát van cég, amely ezzel, illetve amely az általános
iskolával foglalkozott. Tehát nem holnap reggeltől kell felépíteni a kapcsolati rendszert és ezekkel
foglalkozni, hanem lehet továbblépni. A győri cég a napkollektorral foglalkozik, itt pedig
napelemekről van szó. Azzal a céggel nagyon sokat kínlódnak a napkollektor esetében és nehezen
jutnak egyről a kettőre. Zavaró, hogy nagyon távol vannak és nehéz a kapcsolattartás. Ezért úgy
gondolja, vagy a közelben kell lenni, vagy valamilyen helyi kötődésnek kell lenni, mert anélkül nem
megy. Az általános iskola esetében annak idején a norvég pályázatot Rakmányi Lászlón
(pusztaszabolcsi lakos) keresztül próbáltak valamilyen anyaghoz jutni és az általa hozott
kapcsolatrendszerrel működtetni a pályázatírást.
Kátai György: Elmondta, elhangzott, hogy az „N”-re és az „F”-re is benyújtanak pályázatot, az
egyiknél 20 millió forint fölé kellene menni, a másiknál legyenek az alsóhatárnál 30 millió forintnál,
ami 50 millió forintot jelentene. Megkérdezte, hogy ezt tudják-e előfinanszírozni?
Csányi Kálmán: Válaszolva a kérdésre elmondta, hogy 100 %-os a finanszírozás, nincs önrész. Az
egyiknél felvetette már a pályázat előkészítője, hogy közvetlenül a cégnek fizessen a támogató, ne az
önkormányzaton keresztül. Van ilyen lehetőség is. Szerinte ne emeljék duplájára a bankköltséget,
egyből a cég kapja meg a támogatást, tehát ez a konstrukció kevésbé érinti az önkormányzat
likviditását. Paál Huba képviselő kérdésére elmondta, van egy bekerülési költség, amely kockázatként
merül fel, ha nem kapják meg a támogatást. Ez az energetikai tervezés készítése, amely darabonként
kb. 500 ezer forintba kerül. Ha nem nyerik el a támogatást, akkor ezt az összeget nem kapják vissza.
Hozzátette, ma érkezett meg a támogatási szerződés a napkollektoros pályázattal kapcsolatban a
3-3 millió forintos önrészről.
Elmondta, arra kéri a képviselő-testület döntését, hogy mely épületekre készíttessék elő a pályázatokat.
A vitát lezárta, majd hozzátette, hogy a napirendi pontok sorrendjének megfelelően bocsátja
szavazásra a határozati javaslatokat.
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Napirend 1. pontja:
Fotovoltaikus rendszerek kialakítására pályázat
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Ismertette az előterjesztés határozati javaslatát, majd szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
225/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
pályázatot
nyújt
be
a
KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívás
értelmében a Polgármesteri Hivatal villamos energia igényének kielégítése céljából napelemes
rendszer kialakítására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
Épületenergetikai fejlesztésre pályázat
Előterjesztő: Csányi Kálmán polgármester

Csányi Kálmán: Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint az általános iskola épületének
energiahatékonyságának korszerűsítésére nyújtanak be pályázatot.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
226/2014. (VI. 16.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
úgy
dönt,
hogy
a
KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című pályázati felhívás értelmében a József
Attila Általános Iskola épületének energiahatékonysági korszerűsítésére pályázatot nyújt be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Csányi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

Csányi Kálmán polgármester kérésére a jelenlévők egy perces néma csenddel adóztak abból az
alkalomból, hogy 25 évvel ezelőtt ezen a napon került sor Nagy Imre egykori miniszterelnök
újratemetésére.
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16.36 órakor Csányi Kálmán polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Csányi Kálmán
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Czöndör Mihály

Forgó Árpádné
jegyzőkönyv-hitelesítők

