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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28.-án 
14.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.  

 
 
 
 

  
Határozat száma Tárgya 

  
2/2013.(01.28.) Megújuló energiával kapcsolatos pályázat. 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné aljegyző. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy két képviselő nincs jelen, 
távolmaradásukat jelezték, de a testület így is határozatképes.  
Kiírásra kerültek a KEOP-os pályázatok, ahol két megújuló energia formában is lehet 
pályázni. A hőszivattyús és a napelemes megoldás, amikben az Óvoda és Ifjúsági Tábor, 
valamint  gazdasági társaságként a Strand Kft. tekintetében gondolkodunk. 
A támogatás mértéke Önkormányzatoknál 85 %, gazdasági társaságoknál 60 %. Most csak 
elvi hozzájárulást kér a Testülettől az a cég aki vállalja a pályázat összeállítását, hogy a 
pályázat előkészítését el tudják kezdeni. Későbbiek során, mikor már konkrét számok vannak, 
ismét Testület elé fogom terjeszteni a pályázat benyújtását. 
 
Vígh Lászlóné: Röviden tájékoztatást szeretne adni a pályázat menetéről. Amennyiben a 
Testület a pályázati szándékát kinyilvánítja, akkor az előkészítési munka elindítására 
felhatalmazza a Polgármestert. Tisztázni szükséges, hogy ez a cég, aki a pályázat előkészítését 
végezné a pályázat írás mellett a projektmenedzsmenti és közbeszerzési eljárás lebonyolítását 
is vállalja-e és mennyiért. Tisztázni szükséges, hogy abban az esetben, ha eredménytelen lesz 
a pályázat,  lesz-e az Önkormányzatnak feléjük fizetési kötelezettsége. Ha könnyített 
eljárásban bírálják el a pályázatot, akkor a pályázati dokumentációban már a lebonyolított 
közbeszerzési eljárás anyagának és egy aláírt feltételes vállalkozói szerződésnek is benne kell 
lenni. A közbeszerzési eljárás módja attól függ, hogy mennyi lesz a főösszeg, amely jelenleg  
még nem ismert. Az ajánlattételi felhívás jóváhagyása, az ajánlattevők megnevezése szintén 
Képviselő-testületi hatáskör lesz. Az önerő biztosításáról elég akkor dönteni, ha a pályázat 
benyújtásáról dönt a Képviselő-testület. A döntés meghozatalakor meg kell nevezni a 
pályázati önerő forrását. A gazdálkodási előadóval egyeztettem. A felhasználható hitelkeret a 
folyószámlán 1.872.000.-Ft. Vizsgálni kell a döntéskor azt is, hogy a fizetési kötelezettség ne 
haladja meg a stabilitási törvényben előírt korlátot. A törvény kimondja, hogy az 
Önkormányzat fejlesztési feladatot nem indíthat, ha a tárgyévi fizetési kötelezettsége  
meghaladja a saját bevételeinek 50 %-át . Ugyan elfogadott költségvetés még nincs 2013 évre, 
de a  tárgyévi bevételi számokkal számolt a gazdálkodási előadó. Az Önkormányzat tervezett 
saját bevételeinek összege 54 millió forint, ennek az 50 %-a 27 millió forint. A meglévő 
fizetési kötelezettség 24 millió forint, tehát 3 millió forintig marad lehetőség 
kötelezettségvállalásra. Az is kérdéses még, hogy  az adósságkonszolidáció kapcsán hány 
százalékot térít meg az állam, mert ha a 40 % marad, akkor a számítani kell arra is, hogy a  
60 %-ot is törleszteni kell.  
 
Zagyva Ferencné: A gazdálkodási előadó 40 %-al számolt. 
 
Vígh Lászlóné: Valóban azzal számolt, de ha a 2.900.000.-Ft-os saját bevételből levonjuk azt 
a vélelmezett bevételt, amit visszavon az állam a feladatalapú támogatásokból, mert azt oda 
kell tenni a működési kiadásokhoz, akkor csak 303.000.-Ft-os kötelezettségvállalási keret 
marad. Ezzel csak akkor tudunk foglalkozni, ha látjuk a bekerülési költséget és a szükséges 
önerő összegét. Ekkor kell eldönteni, hogy jogszerűen be tudja-e az Önkormányzat vállalni a 
pályázatot,  illetve milyen fedezeti forrásból biztosítja hozzá az önerőt. A pályázati szándék 
mellett szerettem volna, ha ezen a testületi ülésen már megbízást adott volna a testület a 
pályázat előkészítést végző cégnek, aki az egész lebonyolítást vállalja, de nem kaptuk meg a 
megbízási szerződés  tervezetet. 
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Zagyva Ferencné: Közvetlenül is megbízhatja az Önkormányzat ezt a pályázatíró céget? 
 
Vígh Lászlóné: Igen. 
 
Zagyva Ferencné:  Most egy elvi állásfoglalást hozunk, hogy ezzel foglalkozni kívánunk és az 
előkészítéssel megbízza  a Testület a Polgármestert. 
 
Vígh Lászlóné: Ha meg van a szerződés-tervezet ismét a Képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. A KEOP-os pályázatoknál a műszaki audit százezer forintos nagyságrendű költség 
lehet. Kérdés, hogy bevállalja-e a cég saját forrás terhére, hogy nem kér semmit, ha a pályázat 
eredménytelen lesz. 
 
Zagyva Ferencné:  Felhatalmazást kérek, hogy az előkészítő tárgyalásokat megkezdjem. 
 
A határozati javaslat felolvasása után.  
 
Zagyva Ferencné: Aki a javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv ise lő t es tü le t  3  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
2/2013.(01.28.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzata kifejezi szándékát, hogy a KEOP 4.1.0/A kódszámú „Helyi 
hő és villamos igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” tárgyú pályázati felhívás 
alapján az önkormányzat tulajdonában álló Óvoda (230 hrsz., Bükkszék, József A. út 2.) és a 
Strand (189 hrsz., Bükkszék, Fürdő út 10.) ingatlanokra, valamint az „Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energia forrás hasznosítással kombinálva” tárgyú, KEOP-5.5.0/B 
kódszámú pályázati felhívás alapján az önkormányzat tulajdonában álló Óvoda (230 hrsz., 
Bükkszék, József A. út 2.) ingatlanra pályázatot készít elő. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazást ad Zagyva Ferencné polgármesternek a pályázatok 
előkészítésével kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések lebonyolítására. 
A Képviselő-testület a tervezett projektek bekerülési költségének, műszaki tartalmának és az 
önkormányzati önerő mértékének ismeretében hoz döntést a pályázat benyújtásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Zagyva Ferencné                                                Vígh Lászlóné 
polgármester                                                      aljegyző 


