JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február
13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Hangyál Csaba
Suhaj Józsefné
települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző
Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető

Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből három
fő jelen
van ,azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s három igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba települési
képviselőt megválasztotta.
Elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert
az „
Energetikai pályázat fejlesztés Hantos „ elnevezésű pályázat benyújtásához sürgősen
szükség van egy határozat meghozatalára.
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./ Döntés „Energetikai pályázat fejlesztés Hantos „ elnevezésű projekt érdekében
pályázat benyújtásáról.
Előadó: Fischer József polgármester

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Döntés „Energetikai pályázat fejlesztés Hantos „ elnevezésű projekt érdekében
pályázat benyújtásáról.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2012. X. 04-i ülésén
megtárgyalta e pályázati lehetőséget és a 91/2012.( X.4.) számú határozatával
elhatározta, hogy pályázni kívánt egy 48- 50 KW teljesítményű napelemes erőmű
építésére bruttó 50 millió Ft összegben.
Az előző számításokhoz képest a pályázat kevesebb összegbe fog kerülni, ezért új
határozat meghozatalára van szükség.
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
2434 Hantos, Nagylóki út 3. ( Önkormányzat)
2434 Hantos, Köztársaság tér 1. ( Óvoda )
2434 Hantos, Köztársaság tér 5. ( Kultúrház )
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 48/2, 51, 93.
A projekt megnevezése: Energetikai fejlesztés Hantoson
A pályázat konstrukciójának száma: KEOP 4.10.0/A
A tervezett beruházás költsége::
Teljes beruházási költség: Bruttó:19.100.038.--Ft ( nettó: 15.039.400.--Ft +
ÁFA )
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A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
( elszámolható költség ) a pályázattal megegyezően Bruttó: 19.100.038.--Ft ( nettó:
15.039.000--Ft. )
Az önkormányzati saját erő összege és forrása :
Bruttó: 2.865.006.-- Ft ( nettó : 2.255.910.--- FT + ÁFA )
Forrás: költségvetésünkből saját forrás,
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
Bruttó: 16.235.032.--Ft ( nettó : 12.783.490.-- Ft + ÁFA ) ( 85 % támogatási
intenzitás)
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben
elkülöníti.
Sikeres pályázat esetén településünkön megvalósulhat az első nagyobb megújuló
energia hasznosításával létrejövő beruházás, amely eredményeként a község
közintézményeinek villamos-energia ellátásának költsége csökkenthető. Ezzel
hozzájárulunk településünk költség hatékony gazdálkodásához, valamint a
környezettudatos életmód feltételeinek megteremtéséhez.
A beruházás költségei kb. 3-4 év alatt megtérülhetnek.
Véleménye szerint a pályázatot be kell nyújtani.
Ha erről a pályázatról lemaradunk, nem biztos, hogy mostanában lesz újra lehetőség
pályázat benyújtására.
Kéri, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot a képviselő-testület tárgyalja
meg és fogadja el.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés „Energetikai pályázat fejlesztés
Hantos „
projekt megvalósulása
érdekében pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (II.13.) számú
határozata
Döntés az „Energetikai fejlesztés Hantoson” projekt megvalósulása érdekében
pályázat benyújtásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés az
„Energetikai fejlesztés Hantoson”
projekt
megvalósulása érdekében pályázat
benyújtásáról című előterjesztést és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Energetikai
fejlesztés Hantoson” projekt elnevezéssel támogatási igényt nyújt be a 1331/2012. (IX.
7.) Kormány határozat alapján kiírásra kerülő Megújuló energia alapú hő- és
villamosenergia-termelés vissza nem térítendő formában történő támogatása (KEOP
4.10.0/A) tárgyú pályázati felhívásra.
1. Az Energetikai fejlesztés Hantoson elnevezésű projekt keretein belül megvalósuló
napelemes erőművek, a pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
2434 Hantos Köztársaság tér 1.
2434 Hantos, Köztársaság tér 5.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai az alábbiak: 48/2, 51., 93.
3. A Az Energetikai fejlesztés Hantoson elnevezésű projekt forrásösszetétele:
3.1.
Beruházás
összköltsége

bruttó

3.2. A beruházás támogatás
szempontjából elismerhető
bekerülési költsége bruttó:
3.3.Támogatás bruttó összege:
3.4. Önerő bruttó összege:

19.100.038.-- Ft ( nettó: 15.039.400 Ft+ áfa)

19.100.038.-- Ft ( nettó: 15.039.400.--Ft+ áfa)
16.235.032- Ft (nettó 12.783.490.--Ft +áfa)
(85 % támogatási intenzitás)
2.865.006.-- Ft (nettó 2.255.910.-- + áfa)

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához
önerőként szükséges bruttó2.865.006.--Ft –ot
azaz bruttó kettőmilliónyolcszázhatvanötezer-hat forintot 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a
költségvetésében elkülöníti.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos
előkészítő intézkedéseket tegye meg, majd a pályázat benyújtását megelőzően részletes
tájékoztatást adjon.
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Határidő: 2013. február 18.
Felelős: Fischer József polgármester

Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 17.05- órakor bezárta.
K.m.f.
/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ : Hangyál Csaba :/
jkv. hitelesítő

