
Vaszar Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8542 Vaszar, Fő u. 29. 
 
Szám: 22-   /2011.  
Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17,30 órakor 
megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Helye: Önkormányzat Házasságkötő-terme Vaszar, Fő u. 29. 
 
Jelen vannak:   Varga Péter   polgármester 
    Szabó Miklós   alpolgármester 

Kiss Andrásné   képviselő 
Mezei Zsolt   képviselő 

    Mészáros Béláné  képviselő 
    Takács Ervin   képviselő 
    Takácsné Horváth Éva  képviselő 
     
Tanácskozási joggal jelen van:  Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
  
Lakosság részéről: - fő. 
 
Varga Péter polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
testület határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. 
 
Kiss Andrásné képviselő és Mezei Zsolt képviselő személyében bejelenti a jegyzőkönyv-
hitelesítőket. 
 
Varga Péter polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. számú 
melléklete)  
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint elfogadta. 
 

1. BM pályázat benyújtásáról döntés 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. BM pályázat benyújtásáról döntés 
Előadó: Varga Péter polgármester 

 
Varga Péter polgármester: Az árajánlatot adócég képviselői tisztában voltak a BM-es 
pályázattal. Ez egy nagyobb volumenű átalakítás lenne, az árajánlatot adók is tisztában voltak 
ebben. Tegnap még az volt, hogy az egészre vonatkozóan elküldik az árajánlatot, ez úgy 
tűnik, hogy egy részre vonatkozik. S ha nem elég, talán KEOP-os pályázat kellene. Azt 



kellene eldönteni, hogy hogyan lehet nyerni. Lehet, hogy jobban preferálják a megújuló 
energiát alkalmazó beruházást. 
 
Kiss Andrásné képviselő: Arra gondolt, hogy szakaszolni a rendszert, úgy talán 
gazdaságosabb lenne. 
 
Varga Péter polgármester: Az nem biztos hogy hátrány, ha marad gázkazán. 
 
Mezei Zsolt képviselő: Utánanézve sok helyen úgy van, hogy rásegítőnek megmarad 
gázkazán. -10 fokig a hőszivattyú termeli a meleget, utána rásegít a gázkazán.  
 
Varga Péter polgármester: Amit még sikerült kideríteni az Exner igazgató felméréséből, hogy 
a takarítási felület 1.700 m2. 
 
17,49-kor megérkezik Takácsné Horváth Éva képviselő. 
 
Varga Péter polgármester: Van olyan dolog ami megvalósítható, van ami nem. Többféle 
hőszivattyú van. Van földszivattyú, vízszivattyú és levegő szivattyú. Itt nyilván a levegő 
szivattyú jöhet szóba. 
 
Mezei Zsolt képviselő: Ismerteti a földszivattyú működését. 
 
Varga Péter polgármester: A levegőszivattyúnál a kiépítési költség alacsonyabb, mint a 
földszivattyúnál.  
 
A képviselők részletesen átbeszélik a rendszer működését, a napkollektorok szerepét. 
 
Mészáros Béláné: Kérdezi, hogy a feltöltött folyadékot milyen gyakran kell cserélni. Ha 
meghibásodik, mi a teendő. 
 
Mezei Zsolt képviselő: Ő úgy tudja, hogy ez egy zárt rendszer, ebből nem párolog el a 
folyadék. 
 
Varga Péter polgármester: Meghibásodás esetén szakember kellen.  
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti a pályázat lényegét, a támogatási feltételeket, a 
finanszírozás módját a 7/2011.(III.09.) BM rendelet előírásait. 
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: És hogyan finanszírozzuk meg ezt. 
 
Mészáros Béláné képviselő: És merjünk nagyot gondolni? 
 
Kiss Andrásné képviselő: Ő szeretne. Nem félne tőle. Lehetne szakaszolni, ha a teljesre nem 
elég, akkor egy részt meg lehetne belőle csinálni. 
 
Varga Péter polgármester: Nagyon sok kérdés van még. Ma valamit dönteni kell, valamelyik 
módozatot. Amint látják, maga a modulegység 5.420 ezer forint. Az árajánlat szerint 3 db 
kell.  
 



Pfilfné Bagics Judit körjegyző: A felmérés és az idő rövidsége kapcsán az itt lévő 
szakemberek nem tudták még pontosan felmérni, a végső felmérés majd ezután lehet, ha nyer 
a pályázat. Lehet, hogy nem az egész épületre fog elég lenni. 
 
Varga Péter polgármester: A most beadott pályázat nem jelent kötelezettséget a beadott 
árajánlat alapján. Ha nyer a pályázat, akkor végig kell majd nézni, hogy hol, milyen 
berendezés van, milyen kondiciókkal. Amit az ajánlat nem tartalmaz, abból a tartószerkezetet, 
a beton alapot be tudják vállalni a kivitelező részéről. 
 
Takács Ervin képviselő: Amennyiben nem jelent kötöttséget a pályázat, tudja támogatni, főleg 
ha az önerő biztosítása is megoldott. 
 
Mezei Zsolt képviselő: A KEOP-pal kapcsolatban kérdezi, hogy arra lehet-e pályázni. 
 
Varga Péter polgármester: Igen, de az összkeret 1.130 m Ft és 300 millió a maximum pályázható 
összeg. 
 
Pfilfné Bagics Judit körjegyző: A felmérést végzők említették, ha ez a pályázat nem jár sikerrel, 
akkor a KEOP ---ba benyújtható esetleg a pályázat. Mint azt már említette, a felmérők nem 
garantálják az árajánlat teljes pontosságát, mivel az idő nagyon rövid volt annak kidolgozásra, 
teljesen nem tudták felmérni a kialakítandó rendszert. Itt – a felmérés során – 5 hőszivattyúról 
beszéltek még, most 3 van az ajánlatban. Elmondták, hogy a rendszer most 70 fokos vizet állít elő, 
a hőszivattyús rendszer 50-55 fokos vizet termel. A rendszer elvileg alkalmas a szakaszolás 
kialakítására.  
 
Mezei Zsolt képviselő: Szerinte, ha beadják, nem vesztenek vele. 
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: De ha ez nyer, és utána nem kapnak semmit, az nagyon rossz. 
 
Kiss Andrásné képviselő: Megkérdezi a polgármestert, mit gondol, hogy politikailag is esetleg mit 
lát. 
 
Varga Péter polgármester: Politikailag nehéz megítélni a helyzete. Ő azt gondolja, hogy nézve az 
elmúlt évek pályázatait, mindenki 8-10, 4-5 milliót kapott. Lehetséges, hogy azt az elvet követik, 
hogy soknak, de kevesebbet. De ilyen hőszivattyúsat nem sok önkormányzat vállal be. Lehet, 
hogyha szakember kezébe kerül, pozitívan értékelik. Nehéz megjósolni. Nem tud mást mondani. 
Látja, hogy ez nagy munka lesz, de jónak ítéli. Ebben az esetben szükség lesz a gázra is még.  
 
Takácsné Ervin képviselő: A nagy beruházást támogatja. 
 
Mezei Zsolt képviselő: Mivel ő vetette fel, úgy gondolja, hogy meg kellene próbálni. Hosszú 
távon ez előremutatóbb beruházás, mint a gázkazán cseréje. Veszteni pedig kicsit is lehet, meg 
nagyot is. 
 
Mészáros Béláné képviselő: Ő a kisebb fejlesztést támogatná. 
 
Szabó Miklós alpolgármester: 19,00 órakor megérkezik. 
 
Kiss Andrásné képviselő: Érzelmi kérdés, inkább elveszti a kicsit és megnyeri a nagyot. 
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: Megmondja őszintén, azon töri a fejét, ez biztos, hogy a jövő. 
Ha a gázon nyer 500 ezer forintot, de áramban elveszti, akkor mit nyernek? 
 



Varga Péter polgármester: De gázárban még mindig nyer a fogyasztó. 
 
Szabó Miklós képviselő: Van arra esély, hogy a 30 milliót megnyerjük? Mennyi pénz van benne?  
 
Varga Péter polgármester: 4 milliárd Ft. 
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: Támogatja a hőszivattyús pályázatot. 
 
Varga Péter polgármester: Ő teljes mértékben tudja támogatni a korszerű pályázatot. Ez is tanuló 
pénz lesz. Kéri a képviselőket, hogy ezen pályázatról nagyon finoman nyilatkozzanak. Bízik 
abban, hogy a nehézségek ellenére a jó megoldást megtalálják. 
 
Szabó Miklós alpolgármester: Hogy gondolják, támogatják ezt? 
 
Varga Péter polgármester: Ez nem mondható meg. De az idén benne van a pályázatban, hogy 
támogatják a fűtéskorszerűsítést. A tavalyiban nem volt bent. 
 
Mezei Zsolt képviselő: 1 Ft áram felhasználásával 4 Ft hőt állít elő. 
 
Varga Péter polgármester: A másik típusú beruházásnál kb. 20 % fogható meg. A hőszivattyúnál, 
ha nem számolnak az áramdíj emelkedésével (másik típusba történő átlépéssel), akkor az 1.300 e 
Ft helyett 650 ezer forintot fizetünk. 
 
Takácsné Horváth Éva képviselő: Az önrész 6 millió forint. 
 
Varga Péter polgármester: Ezt az önerőt, 5 vagy 6 év alatt spórolnák meg.  
 
Varga Péter polgármester: Ha most nem nyer, KEOP-ban még benyújtható. Kéri a képviselőket, 
hogy döntsenek. Ismerteti a határozati javaslatot:  
 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, 1 „nem” szavazat 
mellett és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011.(III.30.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a 
7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján az Ihász Gábor Általános Iskola Vaszar, Fő u. 9. szám 
alatti ingatlanának felújítására 26.237.000,- Ft összegben. A felújítás a fűtéskorszerűsítését 
érinti. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 20 % önerőt, 6.560.000,- Ft-ot 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. A projekt teljes költsége 32.797.000,- Ft. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződések 
megkötésére. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Határidő: pályázati kiírásban adott 
 
Varga Péter polgármester kéri a képviselőket, hogy hozzanak döntést a BM rendelet 4. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 
megvílósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítják, a 
feladatellátási helyet nem szüntetik meg és nem adják át az intézmény fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére, kivéve ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból 
adódóan változik az intézmény fenntartója. 
 



Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, 1 „nem” szavazat 
mellett és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja: 
 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011.(III.30.) határozata 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/20011.(III.09.) BM rendelet 9. §-a 
alapján nyilatkozik, a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvílósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem 
szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve ha 
– helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény 
fenntartója. 
Felelős: Varga Péter polgármester 
Htaáridő: Pályázati kiírásban adott 
 
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Varga Péter polgármester 19 óra 23 perckor bezárta az ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

Varga Péter polgármester   Pfilfné Bagics Judit körjegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

Kiss Andrásné képviselő   Mezei Zsolt képviselő 
 


