JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2011. május
17-én 9.05 órakor a Polgármesteri Hivatal „B” épületi polgármesteri tárgyalójában.
Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos
alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Gáspár Krisztián, Kossuth László, Sas
Zoltán, Spaits Miklós, Székely Attila képviselők.
Távolmaradását előre
jelezte:
Tölli László képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Rupp Zoltán műszaki irodavezető
Harcsásné Tancsa Krisztina előadó
Agócs Zoltán TÜF Kft. ügyvezető igazgató
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 10 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés a KMOP-3.3.3-11 megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázat
benyújtásáról.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Gáspár Krisztián képviselő: Tisztelt Polgármester Úr, képviselő Társak! Már megint olyan
anyagot kapott, amiből semmi nem derül ki. Az hogy mire pályáznak, mennyi pénzre, milyen
önrésszel. Az anyag véleménye szerint megint nincs előkészítve. Azt tudják, hogy önerőt
biztosítani kell hozzá, de hogy ez milyen összeget fed le, azt nem.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Agócs Zoltán képviselő urat, hogy tájékoztassa a
képviselő urakat.
Agócs Zoltán ügyvezető igazgató: Ez a beadvány csak egy pályázaton való elindulási
szándékról szól. Leinformálták a KMOP-t és ez a pályázat él és működik. Azért volt
szükséges ezt ilyen hirtelen a testület elé hozni, mert, ha erről dönt most a testület, akkor még

időben be tudják adni a pályázatot. Ez egy energetikai pályázat, napelem felszerelésére. Az
önrész 15%, és az összes pályázható összeg 100 millió Ft, ami azt jelenti, hogy ha a
maximális összegre pályáznak, akkor az önrész 15 millió Ft. Az önrész fedezetére
megpróbálhatnak pályázni a BM-nél, ha van lehetőség önrészre pályázni. Négy éves
megtérülést garantálnak a szakemberek erre, mert ez egy 50 kw-os napelem felhelyezését
jelentené három épületrészre elosztva. Ezeket a központban lévő önkormányzati épületeket
látnák el energiával elsődlegesen, és ha a kapacitás marad meg, akkor a szolgáltatók ezt
átvenné. A tornacsarnokra tervezik a legtöbb napelemet, ami a szakemberek elmondása
szerint egy másik problémát is megoldana, méghozzá a tornacsarnok folyamatos beázását. A
fennmaradó napelemeket a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és
Táncművészeti Intézmény déli oldalára, valamit az újonnan megépülő épület-szárnyra lehet
felhelyezni.
Gyenes Levente polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Aki a KMOP-3.3.3-11 megújuló
energiahordozó-felhasználás növelése című pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.
99/2011. (05.17.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy pályázatot nyújt be, az Új Széchenyi Terv keretein belül kiírt
KMOP – 3.3.3-11 kódszámú megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című
pályázati kiírásra.
Vállalja, hogy a pályázott célok megvalósításához szükséges
önerőt biztosítja.
Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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