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JEGYZiKÖNYv

Készültl SzadaNagyközségÖnkormán1zatPolgármesteriHivataltanácstermében2016.
május 18-án 1ó.00 ótakoÍ megtartott Íendkívüli Kepviselő-testiileti ülésről.

Jelen vannak: oroszi Sríodor polgármester, Vrabély Balázs alpo1gármester, Török Lász1ó,
oroszi Sándor, Verébné Nyerges-Kovács Rozália, PintéÍ La.jos képviselők

dr. Pál Szilviajeg1ző
Cziglan Eva jkv' vezető

NaPirendi Pontok:

1. Napirendi pont
Pályázat benÉjtásának lehetősége eneÍgiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő
szemléletfoÍmáló plogramok megvalósítására
Előterjesztő: oroszi sáídor polgármestel

2. Napirendi pont
Megbízás a 2I1l szada, 484/4. tÚsz-Ít (természetben Székely Bertalan u' 39/a)
ingatlanra tervezett bölcsőde építészeti vázlatterveinek elkészítésére ós megbízási
szerződés elfogadásfua
Előterjesztő: oroszi sándorpolgármestel

oroszi sándor polgámestel köszönti a megÍelent képviselőket és vendégeket. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testiilet 6 ttj jelen1étével határozatképest' az iilést megnyitja.

Rendkívüli ülés összehívásának indoka a pályázatok benyújtásához kapcsolódó rövid
határidő.

1. Napirendi pont
Páyázat ben1'tljtásrínak lehetősége enelgiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő
szemléletfoÍmáó plogramok megvalósítrásárc
Előt€riesztő: orosá Sándor polgiárrnestel

Oroszi Sándor: KéreÍn AÍányi Istvánt, hogy a napirend kapcsán tájékoáassa a
Képviselő{estiiletet'

AránYi IstYán: Magyarország Kotmánya KEHOP-5.4.1 szám a1att felhívást íIt ki civil
szeÍvezetek' egyházi feDntartású intézmények' önkormrányzatok,
oktatási intézmények, központi költségvetési szeÍyek részae az
enelgiatudatos, fenntartható életvitel elősegítése érdekében.
A Komány a Partnerségi Megállapodásban célul túae ki az alacsony
szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé töÍténő elmozdulás támogatását.
A cél elerését a KoÍmány civil szefvezetek, egyhrízi ferrntartású
intézmerryek' önkormán}zatok, oktatási intézmények, központi
költségvetésí szeívek együttműködésével teNezi megvalósítani'
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Aránvi István: Az együttmÍíködés keretéberr a Kormány vállalja, hogy a benyújtott
támogatási kérelmekől a jogszabály által me8határozott hatfuidőn belül
dönt. A felhívrás feltételeínek megfe1e1ő projekteket 5 mi11ió Ft _ 20
millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban Iészesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig.
A tánogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott
pÍojekteknek a me8ítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50
%-línak megfelelő, maximum 10 millió Ft összegű támogatási előleget
biztosít.
A tlámogatrísi kére]rnet benyújtó szeÍvezetek az együttmúködés
keretéberr vá1la1ják, hogy a projel1jük megvalósításával bozzájárlllak
az energiatudatos és fenntaíható energiafogyasztás és ezze| e9yitt az
eneÍgiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alka1mazásáíak
növelését nepsze ísítő célok eléréséhez, valamirrt a kapott támogatáson
felúl önerőből finanszíÍozzák a plojektet.

A. pályé)zat benyújtására kaphrnk ajánlatot a Rubi Consulting
vállalkozási Tanácsadó lroda KÍt-től.

A Képviselő-testület 6 fő igen szavazattal ellenszavazat és taltózkodás nélkiil a következő
hatfuozatot hozza:

Aránvi István:

53/2016' (05.18') számú Képviselő-testiileti határozat:

szada Nagykiizség Önl(oÍmán}zat Kepviselő_testiilete a
Magyarország Kormánya által KEHoP-5.4.1. szám alatt kiíí
felhívás kapcsán dönt a pályázati adadap kitöltéséÍől.
A Rubi Consulting Vállalkozási Tanácsadó Iroda Kft. á1ta1

elkészített szelződés teryezet tiírgyalása solán dtint a pá|yázat
esetleges benyújtásáró1.

Felelős: oroszíSándoÍpolgáÍmesteÍ
HatáÍidő: azonnal

A családi hrízak energia-meg1akarítást eÍedményező koÍszeÍűsítésének,
felújítlísáíak támogatásáIa kiírásra került 

^z 
otthon Melege PÍogram

pályázati felhívás'
Pályázatot benyújtati 2016. jűius 01' napjától a rendelkezésre á11ó

fonás kimeriiléséig lehetséges.
Ennek kapcsán szeretném tájékoztafui a lakosságot a páIyáeati
lehetőségekről' mely kapcsán kémém a felfuvás helyi újságban tötténő
megjelentetését, valamint helyiséget lakossági tájékoztatásla.

A kérdésem az lenne, hogy hogyan epül fel ez a folyamat' Ha én íészt
veszek magánembetként egy előadáson, és esélyeseÍ tudnék pályrízni,
akkol hogyan épül fel a töIténet?

vrabély Balázs:
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Amit Ön kér, azt kap' Enetgetikust, kivitelezést, pénzügl segítséget,
ügyintézést' Minden teÍiileti projektvezető önállóan állítja óssze az
áÍlistát'

Ha beadnak eEy páIyázatoÍ, menrrlbe kertil neki, hogy egyáltalán
elindítják a pályázatot?

A papílokon kívtil 40e Ft a beadás, 30e Ft a két db energetikai
tanúsítvány. Egy jelenlegi és egy jövőbeli' Ha kell tervezés, nem
javaslom. Tehát ha nincs meg a terv' van kivitelezőnt, de erÍe miáÍ nem
lesz idő. Ha megvan a terv, mi szedjük össze az anyagokat. Ha kell a
kivite1ezést vállaljuk' El11lez fiéEhozzá]ón az üglntézés, amiben benne
fog]alla(ik a pénzügi teívezés. ami 70e Fr' Úgy szánoltam. hogy kb.
190e Ft kóÍiil jön ki a mioimál pTojekt' Ehhez jől még hozzá a

8épészet,30-40e Ft. Az elektÍomos tervezés is 40 e Ft. Tehát a
legkisebb bekerülés 190 e Ft kiirül van, a l€gnagyobb pedig 390e Ft.

l.250€ Ft-tól 2.500e Ft-ig 1ehet tiíÍnogatást nyemi. Beadástó1
visszamenőleg három havi számlával kell igazo]ri, hogy valaki ott
lakik. Csak kiilső falra vonatkozó kiütelezést lehet csinálni.

szerintem az egy szintes házakban lehet gondolkodni.

oroszi sándor (szódás): Kétezer kötüli pályrázót célozzunk meg?

AránYi István:

Pintér Laios:

AránYi IstváÍt

vrabélv Balázs:

Aránvi Isfván:

Áránvi István:

Aránvi István:

A régióban 5 milliárd Ft van megadva'

A KEHoP-os pályázat kb. egy év, eá megjulius l-ig be kell adni'
Ha az embereknek elkezdődik egy gondolatÍnenete. Ha energia
megtakarítást akamak elémi' nllászáró cserében és házszigetelésben
gondolkodnak.
A megujuló energiából a napelemetjavaslom.

A Kepviselő-testiilet 6 fő igen szayazdttal elleDszavazat és taÍtózkodás né1kül a következő
hatátozatoÍ I\ozza'.

54/2016' (05.1 8') számú Kepviselő-testiileti határozat:

Szada Nagyközség Önkomán}zat Képüselő-testiilete az otthon
melege pályrizat kapcsán a lakosság tájékoztatásáfa 2016. június
2-ilr' I'7.00 órától 20'00 óráig szabad helyiséget biztosít,
valamint a lakossági felhívás hell újságban és önkormán}zat
honlapján töItenő megielentetését lehetővé teszi.

Fele1ős: oloszisándolpolgifumestef
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
Megbízás a 2I7I Szada, 48414. tttsz-ú (természetben Székely Bettalan u. 39/a)
ingatlanra tervezett bölcsőde építészeti vlázlatteÍveinek elkészítésére és megbízási
szerződés elfo gadására.
Előteriesztő: oroszi sándor polgármester

oroszi Sándor: Április 28_ai ülésen már beszéltiink a bölcsőde épület&e vonatkozó
pályrázat benyijtásáról' Akkol döntöttiink a pályázat benyújtásáról elvi
szinten, meghatlírozfuk a lak a helyét' Egy nyár folyamán kiírandó
pályázató1 volt szó, de kiderült, hogy van egy olyan kódszámú
pfly|ízat, amely miíI korábban kiírásÍa került és amelynek keÍetén be1ű1

beadható a bölcsődei pályázat.

EzéÍt kellett napilendre venni a Jánosi Jlí[os által elkészített építészeti
terveket, illetve testiileti ülés elé hoztuk a Pilishő Energiatermelő és

szolgáltató Kft' páIyiaati irodával kötendő megbízási szerződést a
pályiízat elkészítésere vonatkozóan.

Az új 52 ferőhelyes bölcsőde epület pályázati támogatás b€nyújtásához
sziikséges vázlattelv elkészíttetéseÍől'

Szada Székely Beíalan utca 39/a sz, 48414 hrsz-ú (Zsuzsi bolt
melletti) iires önkormán}zati teleke teruezett és ál1aÍni támogatás
igénybe vételéve1 megvalósítható 52 féÍőhelyes bölcsőde epület
tervezésére Jrínosi János főepítész ajánlatot adott.

A mintegy 650 m2 alapt€rületú épiilet becsült bekeííilési kiiltsége
(épiilett€l, kert és udvarral,berendezéssel stb') bruttó 254 millió Ft.
A teÍvezés első fázisa, mi a páIyáaati anyaghoz feltétlenül szükséges
az az épl'tészeri r ázlanerv'
EÍmek kiiltsége:. 1'900.000._ Ft + AFA lenne, kedvezménnyel
1.500.000.- Ft + AFA, mindösszeserr bruttó 1.905.000.- Ft.
A tervezési ajánlat kompletten tal]la,lfiazza az engedélyezési, kiviteli
telvek teljes kiiltségét, mely bruttó 14.350.000.- Ft lenne'
Ebbő1 egyelőre az első fázis elkészíttetése elegendő lenne.
Kérem a Kepviselő_tesfiletet a bölcsőde vázlatteÍv elkészíttetéséÍe
vonatkozó bruttó 1.905.000.- Ft tervezési ajánlat elfogadására'

Drozdik Béla:
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A Képviselő-testiilet ó fó iler' szaT azattal ellenszavazat és taíózkodás né1kii1 _ a következő
hatéÍozntot hozza:

55/2016' (05.18.) száÍnú Képüseló{estiileti hatáÍozat:

Szada Nagyközség on-kormátryzat Képüseló-testiilete szada
48414. t\Ísz. (természetben Székely BeÍtalan utca 39/a.) alatt
lévő önkotmányzat tulajdonát kepező ingatlanra teNezett 52
férőhe1yes bölcsőde építéséhez és a pá\yázat benÉjtásához
sziikséges vázlatteÍvek elkészítésével megbízza Jánosi János
roépítészt.

A Képviselő_testiilet az 1.500.000,-Ft + ÁIA (összesen bruttó
1.905'000,_F0 tervezési dijat az oDkormán}zat 2016. éü
költségvetésének teÍhere biztosítja.

Felelős: oroszi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

A Kepviselő-testiilet 6 fő ig€n szavazattal _ elleÍIszavaz at és ta1'tózkodás nélkiil a következő
hatáÍozaÍot hozza:

56/2016' (05'18.) számú Kepviselő-testiileti hatlíÍozat:

Szada Nagyközség Önkormanyzat Képüselö-testiilete a szadán
megvalósítani teÍvezett új biilcsőde építésére vonatkozó
\EKoP-ó. 1 

" 
1 -1 5 kódszámú európai uniós támogatású pályázat

megírásával és benyújtásával megbízza a Pilishő EneÍgiatermelő
és szolgáltató Kft. Pályázati kodát (2081 Piliscsaba-Klotildliget,
Fenyesliget sétány 2.)'

A Kepviselő-testiilet feltLatalmzza a Polgltmestet a tárgyi
Megbízási Szerződés a1áíÍásáía. A pályiat lebonyolításának
200'000,'Ft + AFA ősszegíi költségét az onkoÍmán}zat 2016.
évi költségyetésében biáosítja.

Felelős: oroszi s.índorpolg|íÍmester
Hatríridő: azonnal

oroszi Srándor polgármestel az ülést 18.40 órakor berekeszti'

oÁszi Sánllor
polgáÍmestel..: f'.t..<:1c. + //

Kml


