JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 29-én
14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselı
Kasza József képviselı
Tomasek Tamás képviselı
Megjelent meghívott:
Dr. Kardos Tamás körjegyzı
Fáncsik Judit jegyzıkönyvvezetı
Tiringer Mária polgármester: Köszönti a képviselı-testület ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fı település képviselı közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Jegyzıkönyv-hitelesítınek
alpolgármestert.

javasolja

Tomasek

Tamás

képviselıt

és

Gulyás

Tibor

A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
Tomasek Tamás képviselıt és Gulyás Tibor alpolgármestert megválasztotta.
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:
1.) A Sáregresi Tagóvoda felújítására irányuló pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) A SÁREGRESI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZATTAL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)

Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Elmondja,
hogy ismételten lehetıség közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázni. A
pályázandó összeg Sáregres tekintetében 6.225.614 ,-Ft, melyhez 10% önerı, azaz
622.561,- Ft szükséges. Az Óvoda épülete teljes mértékben felújításra kerülne. A pályázat
tartalmazza a vízvezetékcserét a konyhában, a belsı nyílászáró cserét, valamint a burkolat
cseréket. A költségvetés részletesen tartalmazza a szükséges munkálatokat. Kérdezi, hogy
van-e kérdése, hozzászólása a képviselıknek az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy mindenhol lenne belsı burkolás.
Tiringer Mária polgármester: Igen, kivétel a mosdó, mert az a jelenlegi pályázatban valósul
meg.
Tomasek Tamás képviselı: Kérdezi, hogy teljesen felújításra kerül az óvoda épülete ezzel a
pályázati lehetıséggel. A pályázatban szerepel a küldı szigetelés?
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, a külsı szigetelés a jelenlegi pályázatban
megtörténik. A most beadott pályázattal az óvoda épülete teljesen felújításra kerül. Mérlegelni
kell, hogy tudja-e az önkormányzat az önerıt biztosítani. Illetve indokoltnak –látja-e az
említett belsı felújításokat. A két pályázattal a Sáregresi Tagóvoda külsı és belsı felújítása
megvalósulna. Tekintettel arra, hogy a pályázati önrészt az önkormányzat biztosítani tudja, az
önkormányzati tulajdonú épület értéknövelése is szempont lehet a felújítás tekintetében. Az
épület a 70-es években készült és nagyon indokolt a burkolatok cseréje. Javasolja benyújtani a
pályázatot.
Tomasek Tamás képviselı: Szintén javasolja a pályázat benyújtását.
Kasza József képviselı: Támogatja a javaslatot.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

hangzott

el,

A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sáregres Község Önkormányzat
20/2012. (III. 29.) számú határozata
Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2012. (III. 1.) BM
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra, a Sáregresen óvodai
nevelést végzı intézmény az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde tagintézménye, a
Sáregresi Óvoda (7014 Sáregres, Kossuth utca 12.) infrastrukturális fejlesztésére, felújítására
5.603.053 forint támogatási igény megjelölésével.
I.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázat keretében
benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 6.225.614 forint összegben vállalja,
melybıl Sáregres Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7014 Sáregres,
Kossuth utca 12. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott
támogatási igény 5.603.053 forint, melyhez szükséges önerı 622.561 forint.

II.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás társult települése vállalja, hogy a pályázat keretében a
Sáregresi Óvodára benyújtott pályázati projekt megvalósításához szüksége 10%
önrészt az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló szerinti szabad
pénzmaradványának terhére biztosítja és kötelezettséget vállal arra, hogy a
támogatás felhasználásának 2013. évre történı áthúzódása esetén az önerıt az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében megjeleníti és biztosítja.

III.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy:
a. a BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült,
továbbá
b. a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított
5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen – a mőködtetésre vonatkozó
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet nem
szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó
részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,
c. építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatottakat
alkalmaz; a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes
munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett.

IV.

A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap Község
Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György utca 31.), mint az Alap-AlsószetnivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése
nyújtja be. A pályázat Sáregres településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület
– 7014 Sáregres, Kossuth utca 12. – infrastrukturális fejlesztésére, felújítására
irányul.
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V.

A pályázat kedvezı elbírálása esetén Sáregres Község Önkormányzata és Alap
Község Önkormányzata a pályázati projekt megvalósításához szükséges önrész
biztosítására, a tervezett infrastrukturális fejlesztés megvalósítása tekintetében – az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás 6.5. pontjára hivatkozással –
megállapodást
kötnek,
miután
Sáregres
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete kinyilvánította, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
önrészt Sáregres Község Önkormányzata költségvetésében vállalja.

VI.

Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testülete utasítja Tiringer Mária
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat,
információkat Alap Község Önkormányzata Polgármestere részére adja meg, a
döntésrıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületét értesítse.

Felelıs:
Határidı:

Tiringer Mária polgármester
azonnal

Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy a képviselıknek van-e további kérdése,
hozzászólása.

A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester
a testületi ülést 15.00 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Tomasek Tamás
képviselı

Gulyás Tibor
alpolgármester

