BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. január 17-én megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén meghozott
DÖNTÉSEK
Iktatószám: 9-2/1/2013.
1/2013. (I. 17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
9/2013/01.16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú, „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című és a KEOP-2012-5.5.0/B
kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázati kiírásokra
Előadó: Riz Levente polgármester
( 15 igen szavazat, egyhangú)
2/2013. (I. 17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az 1/2013. (I. 17.) Kt. határozat figyelembevételével napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
9/2013/01.16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú, „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című és a KEOP-2012-5.5.0/B
kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
című pályázati kiírásokra
Előadó: Riz Levente polgármester
(15 igen szavazat, egyhangú)
A napirend pontja:
9/2013/01.16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú, „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című és a KEOP-2012-5.5.0/B
kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázati kiírásokra
Előadó: Riz Levente polgármester
3/2013. (I. 17.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati
felhívásra a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1173 Budapest,
Akácvirág utca 49. szám (helyrajzi szám: 125393/45) alatt található épületének energetikai
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fejlesztése céljából, „Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Gimnáziumban” címmel.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt fejlesztést
tartalmazó 238 017 985.-Ft teljes beruházási értékű és ezzel megegyező, támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költségű beruházás kapcsán a KEOP forrásból
igényelt 202 315 287.-Ft támogatáshoz 35 702 698.-Ft önrészt elkülönít saját forrás
formájában az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat
benyújtási időszakának első napja; az önrész költségvetésben történő elkülönítésére: a
támogató levél kézhezvételét követő képviselő-testületi ülés.
(15 igen szavazat, egyhangú)
Visszavonva: 29/2013. (I. 24.) Kt. határozattal.
4/2013. (I. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati felhívásra
a Zrínyi Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska utca 3. szám (helyrajzi
szám: 127592/21) alatt található épületének energetikai fejlesztése céljából, „Zrínyi Miklós
Általános Iskola energetikai fejlesztése” címmel.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt fejlesztést
tartalmazó 266 720 485.-Ft teljes beruházási értékű és ezzel megegyező, támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költségű beruházás kapcsán a KEOP forrásból
igényelt 226 712 412.-Ft támogatáshoz 40 008 073.-Ft önrészt elkülönít saját forrás
formájában az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat
benyújtási időszakának első napja; az önrész költségvetésben történő elkülönítésére: a
támogató levél kézhezvételét követő képviselő-testületi ülés.
(15 igen szavazat, egyhangú)
5/2013. (I. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívásra a
Mákvirág Óvoda 1173 Budapest, Újlak utca 108. szám (helyrajzi szám: 121047/49) alatt
található épületének energetikai fejlesztése céljából, „Mákvirág Óvoda energetikai
fejlesztése” címmel.
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2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt fejlesztést
tartalmazó 109 426 485,-Ft teljes beruházási értékű és ezzel megegyező, támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költségű beruházás kapcsán a KEOP forrásból
igényelt 93 012 512.-Ft támogatáshoz 16 413 973.-Ft önrészt elkülönít saját forrás
formájában az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázat
benyújtási időszakának első napja; az önrész költségvetésben történő elkülönítésére: a
támogató levél kézhezvételét követő képviselő-testületi ülés.
(15 igen szavazat, egyhangú)
Visszavonva: 31/2013. (I. 24.) Kt. határozattal.
6/2013. (I. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati felhívásra a
Naplás úti orvosi rendelő 1172 Budapest, Naplás út 58. szám (helyrajzi szám: 131362)
alatt található épületének energetikai fejlesztése céljából, „Naplás úti orvosi rendelő
energetikai megújítása” címmel.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt fejlesztést
tartalmazó 29 449 385.-Ft teljes beruházási értékű és ezzel megegyező, támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költségű beruházás kapcsán a KEOP forrásból
igényelt 25 031 977.-Ft támogatáshoz 4 417 408.-Ft önrészt elkülönít saját forrás
formájában az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázat
benyújtási időszakának első napja; az önrész költségvetésben történő elkülönítésére: a
támogató levél kézhezvételét követő képviselő-testületi ülés.
(15 igen szavazat, egyhangú)

K. m. f.
Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Riz Levente s.k.
polgármester
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