
Jegyzokönyv

Készült: Révflilöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselo-testületének 2012. március 29-én

(csütörtökön) 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérol.

.Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester, Eitner József,

Kondor Géza, Gángó István képviselo-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor, Török Péter képviselo-testületi tagok

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzo

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselo-testület tagjait. Megállapítja, hogy a

rendkívüli képviselo-testületi ülés határozatképes, mivel 4 fo képviselo és a polgármester

jelen van. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzokönyv hitelesítok személyére. Kéri vita

nélkül szavazzák meg. Javasolja Kondor Géza és Gángó István képviselo-testületi tagokat.

Megállapítja, hogya képviselo-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül

elfogadja ajegyzokönyv hitelesítok személyére tett javaslatot.

Jegyzokönyv hitelesítok: Kondor Géza, Gángó István képviselo-testületi tagok.

Miklós Tamás polgármester: eloterjeszti a rendkívüli képviselo-testületi ülés napirendjére

vonatkozó javaslatot.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Révflilöp Nagyközség Képviselo-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás

nélkül elfogadja a napirendi pontot az alábbiak szerint:

Napirend

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda felújítására pályázat benyújtása.

Eloterjeszto: Miklós Tamás polgármester

1.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda felújítására pályázat benyújtása.

(Szóbeli eloterjesztés)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az óvoda felújításával kapcsolatban megjelent egy

pályázat, melynek a beadási határideje április 2. Amennyiben részt kívánnak venni a

pályázaton ennek az elokészítése gyors intézkedést igényel, ezért volt szükség a rendkívüli

ülés összehívására. Az önkormányzatok által ellátott kötelezo feladatok infrastrukturális

. felújítására be lehet nyújtani pályázatot társult formában muködtetett, kötelezo önkormányzati



feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen. A beruházás bekerülési

értékének 80%-ára lehet pályázatni, saját ero 20%. Támogatás igényeiése: óvodai

intézmények infrastrukturális fejlesztésére (futéskorszerusítés, nyílászárók cseréj e,

hoszigetelés). Kötelezettségek: 5 éves fenntartási kötelezettség, 10 éves elidegenítési

kötelezettség, a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-os mértékig

határozott ideju közfoglalkoztatottat kell alkalmazni. Várhatóanez a pályázat közbeszerzési

eljárás alá tartozik. Az elmúlt években megújult az összes önkormányzati intézmény. Az

intézmények közul az óvoda az, amely felújításra szorul. Mintegy 21 millió forint összegben

került árajánlat beadásra. Ennek a bruttó bekerülési összege: 21.585.644,- Ft. A beruházáshoz

szükséges önrész 4.317.129. Ft. A fennmaradó 17.268.129 Ft-ra nyújtanak be pályázatot.

Várhatóan május végén meghozzák a döntést. Ez az éva kivitelezésre ad lehetoséget. A mai

ülés határozati javaslata, hogy nyújtsák be a pályázatot fenti kondíciókkal. Tájékoztatja a

képviseloket, hogy a tegnapi napra összehívta az Óvodafenntartó Társulási ülést, amely

meghozta a nyilatkozatát a pályázattal kapcsolatban.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:

Varga Béláné alpolgármester: elmondja a jelenlegi köznevelési törvény alapján hosszabb

távon az óvodák az önkormányzatok fenntartásában maradnak. Ez egy jó alkalom lesz arra,

hogy felújítsák az épületet.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, többen iratkoztak be az óvodába, úgy néz ki, hogy

két csoportra bovítik ki a jelenleg meglévo egy csoportot. Az óvodavezeto kidolgozza a

beiratkozás alapján szeptembertol való muködtetést. Errol az óvodatársulás tagjai februárban

már tájékoztatást kaptak.

Aki egyetért a határozati javaslattal, melyet írásban megkaptak a képviselok az ülést elott 
kézfelemeléssei szavazzon.

Révftilöp Nagyközség Képviselo-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2012. (111.29.) rCt. határozat.

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselo-testülete egyetért azzal, hogy

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda felújításával kapcsolatosan, az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások

igénybevételénekrészletes szabályairól szóló 4/2012. (111.1.) BM rendelt alapján 

a "Társult formában muködtetett, kötelezo önkormányzati feladatot ellátó

intézmények fejlesztése, felújítása" jogcímen pályázatot nyújtson be.

A tervezett épület felújítás (futés, melegvíz ellátás korszerusítés, nyílászáró csere,

külso hoszigetelés) bruttó bekerülési költsége 21.585.644,- Ft.

1. A beruházáshoz szükséges önrész 4.317.129,- Ft, mely összeget a Képviselo

testület a tartalékkeret terhére 2012. évi költségvetésében biztosítja.



A fennmaradó részre 17.268.515,- Ft összegben az önkormányzat pályázatot

nyújt be.

2. Az ingatlant, a támogatásból megvalósuló beruházásra tekintettel, a beruházás

megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el.

A Képviselo-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidore történo

benyújtására.

Felelos: Miklós Tamás polgármester

Határido: 2012. április 2.

Bejelentés

Gángó István képviselo-testület tagja: elmondja, elhangzott a múltkori testületi ülésen, ha

megtörtént az intézményirányító társulási ülés, akkor az iskola költségvetését kapják meg.

Miklós Tamás polgármester: ez b~épül az önkonnányzat költségvetésébe, elkülönített

módon. Bármikor be lehet jönni a hivatalba, vagy az intézményvezetovel le lehet ülni és

megbeszélni a részleteket. Meg van a képviselonek a joga, hogya vezetotol, az önkormányzat

pénzügyi dolgozójától információt kérjen. Kéri jegyzo asszonyt, hogy Gángó képviselo úrnak

küldje ki külön az iskola költségvetését.

Gángó István képviselo-testület tagja: azt kérték szeretnék látni a megtakarítást

részleteiben, mibol tevodik össze.

Miklós Tamás polgármester: akkor nem a költségvetésrol van szó, a megtakarításról.

Természetesen ezt megkapja képviselo úc

Több napirendi pont nem volt megköszönte a részvételt, a rendkívüli képviselo-testületi ülést
7.50 órakor berekesztette.
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