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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 8-án 

(pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,  
 Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 
  

Tuba Erik polgármester: köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes. Elmondja, hogy a rendkívüli ülésre az energetikai pályázat beadása miatt 
került sor. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontra: 
 
 

Napirendi pont: 

 
� Energetikai pályázat benyújtása az IKSZT épületére 
      Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. 
 
 

Napirendi pont tárgyalása: 
 

� Energetikai pályázat benyújtása az IKSZT épületére 
      Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az előző ülésen döntöttek arról, hogy a 2013. évi 
költségvetésben 7 millió forint önerőt biztosítanak az energetikai pályázatra. A beruházás 
összköltsége 29.225.676 Ft (ÁFA-val együtt), az igényelt támogatás összege 24.841.825 Ft 
(ÁFA-val együtt), a saját forrás összege 4.383.851 Ft (ÁFA-val együtt). A pályázat 
benyújtására február 11-én nyitják meg a lehetőséget. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz 
mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázat beadásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

9/2013.(II.08.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Non-profit Kft-hez a 
KEOP-2012-5.5.0/B jelű Rábakecöl Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
(9344 Rábakecöl, Kossuth u. 51.) épületének energetikai felújítására.  
A beruházás összköltsége: 29.225.676 Ft (ÁFA-val együtt) 
Az igényelt támogatás összege: 24.841.825 Ft (ÁFA-val együtt) 
Saját forrás összege: 4.383.851 Ft (ÁFA-val együtt) 
 
Utasítja a polgármestert, hogy fenti feltételek szerint a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon, és a saját forrás összegét a 2013. évi 
költségvetési tervében irányozza elő. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. február 11. 

 
 
 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a rendkívüli képviselő-
testületi ülést 15,35 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
  Tuba Erik                                     Dr. Gál László 
polgármester                                 jegyző 

 
 
 
Németh-Takács Katalin 

     jegyzőkönyvvezető 


