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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 18-án 10.00
órakor megtartott rendkívüli üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Jelen vannak:

Schwartz Béla polgármester,
Dr. Horváth József alpolgármester,
Dorner László, Fenyvesi Zoltán
Fülöp Zoltán, Johanidesz Sándor,
Molnár László, Pákai Péter,
Peternics Mihály, Pék Attila,
Ravasz Tibor, Rieder András,
Rosta Albert, Táncsics Tamás
Utassy István
Összesen: 15 fő képviselő-testületi tag

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak:
Dr. Jáger László jegyző
Kellerné Kovács Rita Pénzügyi Iroda irodavezetője
Venczel Antal Építési és Városgazdálkodási Iroda irodavezetője
Schwartz Béla
Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 15 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
A rendkívüli ülés összehívásának indoka:
A pályázat benyújtásának határideje és a közös önkormányzati hivatal pénzforgalmának
biztosítása indokolja a rendkívüli ülés összehívását.
Napirend megállapítása
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a napirend meghívó szerinti elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület szavazás előtti létszáma 14 fő.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát:
1/2013. (I.18.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
bankszámlaszáma
Előadó: Schwartz Béla polgármester

2.

AVÉP Ajkai Építőipari Kft. folyószámla
hitelkeretéhez ingatlanfedezet biztosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

3.

Pályázatok
menedzselési
feladatainak
ellátása – határozat módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

4.

KEOP-2012-5.5.0/B”Épületenergetikai
fejlesztések
megújuló
energiaforrás
hasznosítással kombinálva” c. pályázati
felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Napirend
1.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlaszáma
Előadó: Schwartz Béla polgármester

Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság határozatát.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

3
Megállapítja, hogy a képviselő-testület szavazás előtti létszáma 15 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
2/2013. (I.18.) Kt. határozat
1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzforgalom folyamatosságának
biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Ajkai
fiókjánál
vezetett,
Ajka
Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
nevére nyitott 11748038-15734185 számú
bankszámlaszámot megtartja, és az elnevezés
módosításával azt a jogutód Ajkai Közös
Önkormányzati Hivatal használja tovább.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

2. AVÉP Ajkai Építőipari Kft. folyószámla hitelkeretéhez ingatlanfedezet biztosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Felkéri jegyző urat, tegye meg szóbeli kiegészítését.
Dr. Jáger László
Sajnos az előterjesztésben a hitelkeret összegénél elírás történt, nem 30 millió forint a
folyószámla hitelkeret, hanem 40 millió forint. Ez okozott egyeztetési problémát. Kéri, hogy az
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anyagot így tárgyalják meg, tehát a hitelkeret 40 millió Ft értékű, és a határozatban is ez kell,
hogy szerepeljen.
Schwartz Béla
Akkor a határozati javaslatot is 40 millióra kell kijavítani.
Peternics Mihály
A kérdését már feltette a gazdasági bizottság ülésén, természetesen választ is kapott, nem is
vonja kétségbe, hogy a válasz helyes volt, csak szeretné, ha a képviselő-testület előtt is
elhangozna. Ez a hitel nem ahhoz kell, hogy fizetést tudjon biztosítani a kft., hanem, hogy
további pályázatokon vehessen részt az AVÉP Kft., mert ezt a választ kapta. Igazából erről még
egyszer kell, hogy beszéljenek, mert a döntést ez mindenképpen befolyásolja. A bizottsági ülésen
tartózkodott, de ezt átértékelheti, ha valóban olyan üzleti terve van a kft-nek, hogy abban vannak
újabb munkák a láthatáron.
Táncsics Tamás
Azt szeretné megkérdezni, hogy mi az oka, hogy ezt a 40 millió Ft-os folyószámlahitelt újra
biztosítani kell a cégnek, amikor a 2012. évi üzleti terv tárgyalásakor kifejezetten leírta a
cégvezetés, hogy nem szándékoznak a 2012-es évben likvidhitelt felvenni? Tudja, hogy ez már a
2013-as évre vonatkozik, de ettől függetlenül mi volt az az elmaradt bevétel, vagy indok, ami
miatt ez szükségessé vált?
Fülöp Zoltán
Csak annyit szeretne megkérdezni, hogy a Közép-Pannon Zrt., aki 40 %-ban tulajdonos az
AVÉP Kft- nél, hogy-hogy ilyen mértékben elzárkózik az ingatlanfedezet biztosításától?
Schwartz Béla
Fülöp úrnak a kérdésére válaszol. A másik tulajdonos a Közép-Pannon Zrt. nem rendelkezik
ingatlanokkal. Bank révén nem is rendelkezhet, a pénzintézeti törvény rögzíti, hogy egy bank
milyen módon, meddig, és milyen célból birtokolhat ingatlanokat. A Közép-Pannon Zrt. nem tud
ilyet biztosítani. Hogy miért igényli a gazdasági társaság az ingatlanokat? Azért mert átalakult
Magyarországon mintegy másfél, két éve a finanszírozás. A bankok egyre nehezebben adnak
hiteleket, és ez nem egy új hitel, ez egy meglévő hitel, benne van az előterjesztés harmadik
sorában. A meglévő hitel további fenntartásához ingatlanfedezetet kér a bank. Korábban nem
kért. Mivel elnehezült ma Magyarországon a hitelezés, ezért újabban mindenkitől jelzáloghitelt
kérnek, ezért szükséges, hogy az önkormányzat biztosítsa ezt az ingatlanhitel fedezetet.
Fülöp Zoltán
A pénzügyi bizottsági ülésen is átbeszélték kicsit részletesebben ezt a napirendi pontot, és
egyértelműen támogatandó, és a frakció is támogatja ezt a hitelbiztosítékot, hogy az AVÉP Kft.
működése garantált legyen, hiszen több mint 40 ember munkájáról van szó. Azért tudni kell, és
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tudják mindannyian, hogy piacból élő építőipari cégről beszélnek, akik nehéz helyzetben vannak.
Remélhetőleg a 2013. évi üzleti tervükben majd látni fogják, hogy milyen garanciákat hoz a kft.
menedzsmentje arra vonatkozóan, hogy ezekkel a hitelekkel nem lesz probléma, és bíznak
abban, hogy vannak olyan ígéretek a 2013-as évben, hogy jelentős munkákat kaphat az AVÉP
Kft. és garantált lesz a működése, és nem fognak átesni abba az irányba, amiről Peternics
képviselő úr némi megjegyzést tett az első kérdésében, hogy nem fogják működésre felhasználni
a pénzt, hiszen ennek is meg van az esélye. Támogatják ezt a konstrukciót csupán azért, hogy
lehetőséget, és esélyt adjanak, hogy az AVÉP Kft. megmaradjon, és az a negyven egynéhány
munkahely működjön. Zárójelben megjegyzi, hogy a Közép-Pannon Zrt. – lehet, hogy rosszul
tudja – de nem egy klasszikus bankként működő részvénytársaság, hanem befektetésekkel,
finanszírozásokkal foglalkozik. Lehet, hogy a szabályzat, és az elvi rendszer ugyanaz, mint a
bankok esetében, csak azért, ha 40 %-ban egy gazdasági társaságot tulajdonol, akkor valamilyen
módon segítséget kellene, hogy biztosítson, vagy legalább annak az esélyét megadja, hogy egy
lurílozó hitel normálisan, könnyebben működjön ilyen esetben. Valahogyan azért oda kellene,
hogy álljon a főtulajdonos mellé.
Schwartz Béla
Két megjegyzést fűzne az elmondottakhoz. A Közép-Pannon Zrt. valóban egy befektetési bank,
az ingatlanokra vonatkozó feltételek némi eltéréssel, de ugyanúgy vonatkoznak rá. Hosszú távon
nem birtokolhat ingatlanokat, csak befektetési céllal. Ennek az időkerete meg van. Amikor az
AVÉP Kft-t tőkeemelésben részesítette a Közép-Pannon Zrt., azt is határozott időre tehette meg,
tehát ebben az esetben az önkormányzat egy másik gazdasági társasága vállalta, hogy ezt az
üzletrészt majd megvásárolja. Ugyanúgy, ahogy az AVÉP Kft. is vállalta, hogy szintén egy
másik tőkejuttatást majd kivált. Ilyen értelemben a Közép-Pannon Zrt. kimerítette a lehetőségeit,
többet várni tőle nem lehet, és ez 2008-ban történt, amikor Magyarországon kevés olyan cég
volt, amelyik nem zuhant meg. Ilyen értelemben a Közép-Pannonnak csak köszönettel tartoznak.
Azt, hogy a cég a hitelt elfogyasztaná, túlzott aggodalomnak tartja. Az AVÉP Kft. valamikor 110
emberrel dolgozott, és egy igen nehéz év van mögöttük, és nem lettek veszteségesek. Egy olyan
időszakban, amikor több mint egy évet késnek a pályázati pénzek, sajnos ebben mindegyik
kormány egyformán ludas, hogy az önkormányzatnak másfél évig nem adták meg, pl. az AVÉP
Kft-nek két pályázatban való részvételét, több mint egy év után fizette ki a kormány illetékes
hivatala. Ilyen helyzetben, ezért szükséges többek között a hitel, amíg ezeket a pénzeket nem
kapják meg, azért valamilyen módon anyagot kell vásárolni, munkát kell végezni. Azt túlzott
aggodalomnak tartja, hogy elfogyasztanák működésre a hitelt. A kft. építőipari tevékenységet
végez, tehát nem otthon ül, és feléli a juttatásokat. Ilyen értelemben az AVÉP Kft. igen nehéz év
után egy szolid teljesítményt nyújtott, ezért elismerés illeti őket.
Peternics Mihály
Jót is rosszat is tud mondani az AVÉP Kft-ről, mert náluk például nagyon pozitív volt, ahogy
hozzáálltak egy pályázati anyaghoz, készítettek árajánlatot egy elég komoly, 70 milliós
beruházás lenne, ha sikerül a pályázat. Viszont hallotta azt is, hogy például itt Ajkán a Bourns
Kft. beruházására nem is pályáztak. Tudja, hogy meghaladja az erejüket, de azzal is tisztában
van, hogy vannak olyan néhány embert foglalkoztató cégek, akik simán belevágnak hatalmas
beruházásokba, és csupa alvállalkozót foglalkoztatnak. Egy kicsit bátrabban kellene talán nekik
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is a piacon szerepelni, legalább itt Ajka környékén. Ez csak magánvéleménye volt. Ami még a
kiskerttulajdonosokat aggasztja, hogy ha a bank elvinné a telket, reméli nem kerül rá sor.
Ravasz Tibor
Ritka, de polgármester úrral egyetért abban a kérdésben, hogy az AVÉP Kft. tekintetében ez a
hitelfelhasználás, hogy alakul most, és hogy alakul a jövőben. Úgy érzi, hogy Fülöp képviselő úr
által felvetett kérdés, mi szerint működésre használja ezt a hitelkeretet az AVÉP Kft.,
gyakorlatilag a pályázati pénzek visszaérkezésével fog feltöltődni. Gyakorlatilag azért kell
meghosszabbítani, és megújítani, hogy ezek a támogatási pénzek megérkezésével egyrészt
visszatöltődjenek, másrészt a gazdálkodáshoz maradjon egy kis tartalék. Itt egyértelműen az
építőanyag vásárlás és egyéb kérdésre gondol. Az AVÉP kft. eléggé meggondolt vezetéssel
rendelkezik évek óta. Annak nagyon örül, hogy polgármester úr jelezte, hogy a 2012-es
gazdálkodásuk pozitív szaldóval zárult. Ez azért nagyon nagy teljesítmény a mostani viszonyok
között. A másik kérdés pedig az, hogy azért van egy-pár elképzelése a városvezetésnek
információja szerint, a sportcsarnok felújítása, a sporttelep teljes mértékű társasági alap
finanszírozásból történő újjáépítése, ahol talán nagyobb feladatot is tud talán majd vállalni az
AVÉP kft.. Csatlakozna abban Peternics képviselő úrhoz, hogy talán meg kellene annak a
lehetőségét vizsgálni, hogy az AVÉP Kft.-nek milyen lépéseket kell ahhoz tenni, hogy esetleg
egy, másfél év múlva, amikor ezek a beruházási tervek a megvalósulási szakaszba érnek, addigra
fel legyen készülve arra, hogy esetleg alvállalkozók, vagy saját emberek bevonásával ezekbe a
projektekbe jelentősebb hányadban tudjon rész venni. Egy hasonló munkában, egy hasonló
nagyságrenddel már a Kristályfürdő felújítása kapcsán részt vett az AVÉP, úgy gondolja, hogy
erre jó esély van. Örül annak, hogy a frakciója is arra az álláspontra helyezkedett, hogy
támogatják ezt a kérdést.
Schwartz Béla
Szeretne annyit hozzátenni, hogy Peternics úrnak is volt egy olyan megjegyzése, hogy bátrabban.
Úgy gondolja, hogy valóban helyes, ha az ember így áll egy kérdéshez, azonban az AVÉP Kft.
vállalkozáspolitikája olyan, hogy azokból a számokból és azokból a kapacitáslehetőségekből
indul ki, amivel rendelkezik. Szerették volna, ha például a kórházi beruházáshoz benyújt egy
pályázatot, de ez meghaladja a képességeit. Nyilván ügyvezető igazgató úr jobban el tudja
mondani, mint ő. Nem éppen a szakmai kapacitásra gondol, hanem elsősorban a pénzügyi
feltételekre, amikor egy 500 milliónál nagyobb beruházást kell előfinanszírozni, az meghaladja
az AVÉP Kft. viszonyait. 40 milliós a hitel, el lehet képzelni, hogy akkor hogyan finanszírozzon
egy 500 milliós beruházást. Hogy majd mit tud az AVÉP Kft. ebben az évben produkálni, az
azoktól a pályázatoktól is függ, amelyeket kiírnak.
Fülöp Zoltán
Csak annyit jegyezne meg, hogy így van, ahogy erről most már mindannyian beszélnek, hogy e
nélkül az előfinanszírozás nélkül nem működik a rendszer az építőiparban sem, főleg ott nem.
Az AVÉP Kft.-nél mindig így volt, hogy kellett neki egy ilyen lurílozó hitel, ami abszolút
normális, és nincs is ezzel semmi baj. Szerencsés lett volna, ha esetleg az ügyvezető igazgató
részt vesz ezen a mai ülésen, mert ahogy polgármester úr is megjegyzi, hogy sok mindent ő
jobban el tudna mondani, hogy milyen lehetőségeik vannak 2013-ban. Ők már látják, hogy mi
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van, és talán megnyugtató választ tud adni arra, hogy a garanciák meg vannak arra, hogy
normálisan tudjanak működni. A pályázati kiírásokban nagyon bízik, azért az elmúlt időszakban
egyértelműen látszik, hogy a kormány által kiírt pályázatok jelentős részét Ajka város
Önkormányzata meg tudta nyerni, tehát itt nincsenek problémák, munka azért lehetséges ebből,
és ezek a hitel visszafizetések garantálva lesznek.
Táncsics Tamás
Polgármester úr tájékoztatása kapcsán két kérdés felmerült benne, és kéri polgármester urat,
hogy próbáljon meg válaszolni. Úgy olvasta az üzleti tervben, hogy 2012-től osztalékot kellene
fizetni a cégnek. Az most látható, hogy ebből a pozitívumból, ami most jelentkezni fog
esetlegesen a cégnél nagyon minimális lesz. Ahogy említette polgármester úr a KözépPannonnak az üzletrészével kapcsolatban mit tud polgármester úr, várható időn belül itt is ki kell
vásárolni az önkormányzatnak a 40 %-os tulajdonrészt, vagy pedig ez mostanában nem kerülhet
szóba. Mert ez egy másik olyan dolog, ami megrengetheti a céget és az önkormányzatot is, ha
esetleg ezt a 120 millió Ft-ot ki kell vásárolni a cégből.
Schwartz Béla
Közvetlenül az önkormányzatnak nincs ilyen kötelezettsége. Az akkori tőkeemelések kapcsán
szorgalmaztak keresztfinanszírozásokat, de azoknak a feltételei nincsenek meg, most ez nem
aktuális. Lezárja a vitát.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
3/2013. (I.18.) Kt. határozat
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az
AVÉP Ajkai Építőipari Kft. 8400 Ajka, Szent
István út 1/A. által a Raiffeisen Bank Zrt.-től
40.000.000 Ft azaz Negyvenmillió forint
összegben
igényelt
folyószámla
hitel
meghosszabbítása érdekében fedezetként az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ajkai:
778/11 hrsz-ú „beépítetlen
4156 m2 térmértékű,
778/19 hrsz-ú „beépítetlen
6276 m2 térmértékű,
778/20 hrsz-ú „beépítetlen
9052 m2 térmértékű,
778/21 hrsz-ú „beépítetlen
6369 m2 térmértékű
ingatlanokat felajánlja.

terület” megnevezésű
terület” megnevezésű
terület” megnevezésű
terület” megnevezésű
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A Képviselő-testület hozzájárul, hogy fenti
ingatlanokat
a
pénzintézet
keretbiztosítéki
jelzálogjoggal megterhelje. A Képviselő-testület
utasítja a polgármestert, hogy határozatát az AVÉP
Kft-nek küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Pályázatok menedzselési feladatainak ellátása – határozat módosítása
Előadó: Schwartz Béla polgármester
Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
4/2013. (I.18.) Kt. határozat
A 78/2012. (V.05.) Kt. határozat az alábbiak
szerint módosul:
Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza az Ajkai Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az általa benyújtott, folyamatban
lévő és a jövőben benyújtandó pályázatok esetében
a projektmenedzsmenti feladatokat ellássa.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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4. KEOP-2012-5.5.0/B
„Épületenergetikai
fejlesztések
megújuló
hasznosítással kombinálva” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: Schwartz Béla polgármester

energiaforrás

Schwartz Béla
Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatát.
Pákai Péter
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslat I. és II. pontját elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Dorner László
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat I. és II. pontját elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a I. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
5/2013. (I.18.) Kt. határozat
1. Ajka város Önkormányzata, a Környezet és Energia Operatív Program
keretében meghirdetett KEOP-2012-5.5.0./B „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című
pályázati felhívásra „Hatékony energiafelhasználás a Zöldikék
Óvodában” címmel pályázatot nyújtson be.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka, Úttörő u. 1/a.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 1053
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/B
5.

A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal
megegyezően: 58 533 519,-Ft

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költségét (elszámolható költségét) a pályázattal
megegyezően. 58 533 519,-Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás,
hitel, egyéb) a pályázattal megegyezően. 8 763 028,-Ft
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8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal
megegyezően. 49 770 491,-Ft
9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a végrehajtáshoz
szükséges 8 763 028,-Ft saját forrás összegét a 2014. évi
költségvetésében az alábbiak szerint elkülöníti.
Év
2014.
Összesen

Támogatás
49 770 491,-Ft
49 770 491,-Ft

Saját forrás
8 763 028,-Ft
8 763 028,-Ft

Összesen
58 533 519,-Ft
58 533 519,-Ft

10. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat
megtegye.
11. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a
polgármestert, hogy a költségeket a 2014. évi költségvetésbe tervezze be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Schwartz Béla
Szavazásra teszi fel a II. határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület szavazás előtti létszáma 13 fő.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát:
6/2013. (I.18.) Kt. határozat
1. Ajka város Önkormányzata, a Környezet és Energia Operatív Program
keretében meghirdetett KEOP-2012-5.5.0./B „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című
pályázati felhívásra „Hatékony energiafelhasználás a Vizikék
Óvodában” címmel pályázatot nyújtson be.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka, Sport u. 10.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 1426
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/B
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5. A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal
megegyezően: 65 400 170,-Ft (58 599 239,- Ft támogatott +
6 800 931,- Ft nem támogatott műszaki tartalom).
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költségét (elszámolható költségét) a pályázattal
megegyezően. 58 599 239,-Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját
forrás, hitel, egyéb) a pályázattal megegyezően. 15 590 817,-Ft
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal
megegyezően. 49 809 353,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a végrehajtáshoz
szükséges 15 590 817,-Ft saját forrás összegét a 2013. évi
költségvetésében az alábbiak szerint elkülöníti.
Év
2013.
Összesen

Támogatás
49 809 353,- Ft
49 809 353,- Ft

Saját forrás
15 590 817,-Ft
15 590 817,-Ft

Összesen
65 400 170,-Ft
65 400 170,-Ft

9. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat
megtegye.
10. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a
polgármestert, hogy a költségeket a 2013. évi költségvetésbe tervezze be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Schwartz Béla
Megköszöni a képviselők részvételét, majd az ülést 10.35 órakor bezárja.
K.m.f.
Schwartz Béla
polgármester

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

