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JEGYZ KÖNYVE

A 2014. évi június 30. napján megtartott rendkívüli ülésr l

JEGYZ KÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. június 30. napján megtartott
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Novák Lajos képvisel

Tanácskozási joggal részt vesz:       Novák Zoltán jegyz i asszisztens

Távol maradt :

Lukács Gyula alpolgármester

Micsutka Attila képvisel

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 4 f  van jelen.

A jegyz könyv vezetésére felkéri Novák Zoltán jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít  személyére Cselovszki László képvisel  személyében.



A jegyz könyvvezet  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

A hitelesít  személyét a képvisel -testület egyhangúlag elfogadta.

Kómár Jánosné: A rendkívüli képvisel -testületi ülés tárgya a M vel dési Ház
téskorszer sítési pályázata, aminek a beadási határideje pár nap múlva lejár, ezért kellett

összehívni ezt az ülést, mivel úgy gondolom, hogy ezt a lehet séget nem szabad kihagyni,
hiszen bruttó 150 millió forintról van szó.

Novák Lajos: Tudomásom szerint volt már ilyen pályázat, amiért kifizettünk jó pár ezer
forintot.

 Kómár Jánosné: Akkor tet re pályáztunk.

Kulikné Bányász Erzsébet: Ez most csak nyílászáró és f téskorszer sítés.

 Novák Lajos: Szerintem a tet vel kellene kezdeni, mert ránk fog szakadni.

 Kómár Jánosné: Tet re nem tudunk pályázni, mivel jelenleg ilyen pályázati lehet ség nincs.

 Novák Lajos: Akkor ez a pályázat konkrétan mit takar?

Kulikné Bányász Erzsébet: F tés, de az is csak korszer sítés.

 Kómár Jánosné: 50%-ban egészíti ki a f tést, tehát lenne egy új kazán, egy új f tési rendszer,
és hátul lenne egy földszondás hálózat, ami 50%-ban tudja a f tésenergiát biztosítani, a másik
50%-ot az új kazán biztosítaná, de ehhez a konvektoros rendszer nem jó, ezért egy másik

tési rendszer kerülne kiépítésre, az épület hátsó részén pedig az összes ablak cseréjére
kerülne sor.

 Novák Lajos: Hány ablakról van szó?

 Kulikné Bányász Erzsébet: Számításaim szerint 16 ablakról van szó. Ezeket az ablakokat
csak kézzel lehet legyártani.

Novák Lajos: A m emlékvédelem hozzájárult ehhez a felújításhoz?

Kómár Jánosné: Igen, beszéltem már Klenóczki Úrral, azt mondta semmi akadálya a
felújításnak.

 Novák Lajos: Statikailag hogy áll ez az épület?

Mivel eleve ezt az épületet már egyszer össze kellett húzatni, és ha most hozzányúlunk a
falakhoz, akkor ne hogy baj legyen bel le.

 Kulikné Bányász Erzsébet: Semmiféle terv nem készült, ehhez a pályázathoz.

 Novák Lajos: Akkor gyakorlatilag vissza is lehet lépni, ha netán valami baj adódna?



 Kómár Jánosné: Igen. Támogatási szerz dés el tt bármikor vissza lehet lépni egy
pályázatból.

 Novák Lajos: Hány %-os támogatás?

 Kómár Jánosné: 100%-ban támogatott ez a pályázat.

A pályázatírás költsége 150 ezer forint, a pályázható összeg 150 millió forint.

Ebben a pályázatban elég jó kondíciókkal rendelkezünk, mivel a pályázat szempontjából
el nyt jelent, ha többfunkciós az intézmény, ennek a feltételnek megfelelünk. Plusz pontot
jelent, ha m emléknek van nyilvánítva az épület, mi ennek a feltételnek is megfelelünk, és
plusz pontot jelent, ha közszolgáltatást lát el az intézmény, aminek szintén megfelelünk,
hiszen a könyvtár az közszolgáltatás. Kérem, ezek figyelembevételével hozza meg a
képvisel -testület a döntését.

A Képvisel -testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

78/2014.(VI.30.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testület M vel dési Ház f téskorszer sítési
pályázatról.

1./  Szirák Község Önkormányzata Képvisel -testülete akként dönt, hogy a Sziráki
vel dési Ház tekintetében benyújtja a KEOP-2014-4.10.0/F számú f téskorszer sítési

pályázatot.

2./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testület vállalja 150 ezer forint pályázatírói
költséget.

3./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testület megbízza a polgármestert az ezzel
kapcsolatos szerz dések aláírásával.

Több hozzászólás nincs, akkor megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.


