LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:41-3/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 19-ei
(hétfő) 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Lesenceistvánd, Körjegyzőség

Az ülésen megjelentek:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester, Dr. Benedek Ádám, Orbán Kálmán és Varjúné Fodor
Edit képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Takács Nóra

körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő
jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak
szerint állapította meg a napirendet:
N A P I R E N D E K:
1. Tűzifa osztás szociálisan rászorultak részére
2. A 22/2012. (II.06.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Óvoda felújítással kapcsolatos pályázat benyújtása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat szeretne pályázni a Százholdas Pagony
Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felújítására. A belügyminiszter 4/2012. (III.01.) BM
rendeletében írt ki pályázatot a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására. A felújítás 23.365.750 Ft lenne, ebből a saját forrás 4.673.151 Ft, a
támogatásból igényelt összeg pedig 18.692.601 Ft. A költségvetési rendeletben tervezve lett a saját forrás
összege.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
30/2012. (III.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a belügyminiszter 4/2012. (III.01.)
BM rendeletében megfogalmazott társult formában
működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Százholdas Pagony Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye:
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda 8319 Lesenceistvánd, Zrínyi u. 10.
A fejlesztés forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

adatok Ft-ban
2012. év
4.673.150
18.692.601
23.365.751

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
saját forrás összegét a 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2012. április 1.
polgármester

2. A 22/2012. (II.06.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a februári képviselő-testületi ülésen döntött a testület arról,
hogy pályáznak a Keszthelyi-hegység Alapítvánnyal létrejött konzorcium tagjaként a Környezetfejlesztési
akciók a fenntartható településekért pályázat keretében. Változott a projekt összes költsége és ezzel
kapcsolatban a többi összeg is, így a projekt összes költsége és a támogatás szempontjából elszámolható
költség 22.524.028 Ft lett, az önrész összege pedig 2.120.323 Ft. Az akkor erről hozott képviselő-testületi
határozatot több ponton is módosítani kellene, ezért célszerűbb, ha hatályon kívül helyezik és egy újat
fogadnak el.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
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31/2012. (III.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 22/2012. (II.06.) képviselő-testületi határozatát
hatályon kívül helyezi.
2. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy Lesenceistvánd Község
Önkormányzata a Keszthelyi-hegység Alapítvánnyal (8316
Vállus, Rákóczi u. 61.) létrejött konzorcium tagjaként be
kívánja benyújtani a Környezetfejlesztési akciók a
fenntartható településekért pályázatot.
3. A projekt címe: Környezetfejlesztési akciók
megvalósítása a Keszthelyi-Hegység Alapítvány és
Lesenceistvánd Község Önkormányzata konzorciumnál
4. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és
helyrajzi száma:
a) 8319 Lesenceistvánd, Dózsa György utca (Hrsz.
113)
b) 8319 Lesenceistvánd, Zrínyi utca (Hrsz. 196),
c) 8319 Lesenceistvánd, József Attila utca (Hrsz.
237, Hrsz. 295),
d) 8319 Lesenceistvánd, Hegyalja utca (Hrsz.
206/27),
e) 8319 Lesenceistvánd, Szent István tér (autóbusz
forduló, Hrsz. 338),
f) 8319 Lesenceistvánd, Hegyalja köz (Hrsz.
206/26)
g) 8319 Lesenceistvánd, Hrsz. 093
5. A pályázati konstrukció száma: KDOP-4.1.1/F-11
6. A projekt összes költsége: 22.524.028,- Ft
7.A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható
költsége: 22.524.028,- Ft
8. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati
önrész számszerű összege és forrása: 2.120.323,- Ft saját
forrás
9. A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó
támogatás igényelt összege: 20.205.585,- Ft
Az Önkormányzat ROP forrás származó támogatás
igényelt összege: 19.082.905,- Ft
10. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati önrész összegét 2.120.323,- Ft-ot, a
költségvetésében elkülöníti.
Határidő:
Felelős:
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folyamatos
polgármester,
körjegyző

További kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselőtestület ülését 9.20 perckor bezárta.
K. m. f.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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