NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2014.február 11.
megtartott rendkívüli testületi ülésének

a.,) jegyzőkönyve
b.,) határozata
c.,) előterjesztése
d.,) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

1., /Nyírgelse Község „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése , felújítása”-ról szóló pályázat benyújtásáról döntés meghozatala.
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)

Nyírgelse,2014.február.11.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült
Nyírgelse
Község
Önkormányzat
2014.február.11-én megtartott rendkívüli üléséről.

Képviselő-testületének

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné, Gyurkovics Anna, képviselők.

Igazoltan maradt távol: Kapási József, Kulin Béla Mihály képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző

Görög László polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből,
5 fő képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintye Magdolna és Pócsi Józsefné képviselőket
javasolja.
A Képviselő – testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megszavazza Pintye
Magdolna és Pócsi Józsefné képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának az elfogadására.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megszavazza a napirendi
pontot.

1.,/ Nyírgelse Község „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása”-ról szóló pályázat benyújtásáról döntés meghozatala

1./ Napirendi pont: Nyírgelse Község „Kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása”-ról szóló pályázat benyújtásáról
döntés meghozatala

Görög László polgármester: a Belügyminisztérium pályázatot írt ki óvoda
felújítására korszerűsítésére. A pályázat készítővel már felvettük a kapcsolatot el
is készítette a költségvetést, amelynek összege bruttó 29.258.900 Ft, a támogatás
összege 26.333.010 Ft, az önerő 2.925.890.Ft.
A támogatás mértéke 90%-os, az önerőt a pályázat készítői biztosítják
alapítványi támogatásból a számunkra. A pályázat tartalmazza az épület hátsó
nyílászáró cseréjét, fűtéskorszerűsítést és a külső homlokzat felújítását.
A beadási határidő: 2014.február 13. A MÁK ebr42 rendszerében is rögzíteni
kell.
A pályázat benyújtásához minden anyag a rendelkezésünkre áll.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: mire irányul a fűtéskorszerűsítés,
mert az óvodában most volt kazáncsere.
Görög László
megvalósítható.

polgármester:

radiátorok

cseréje

ennek

keretében

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: javaslom azt is, hogy a tetőcsere is
történjen meg ennek keretében.
Görög László polgármester: egy tetőcsere elég költséges, de nem biztos, hogy
a pályázati keretbe belefér. De ha van rá lehetőség, akkor megvalósítjuk. Ez a
pályázat már be lett adva 2013-ban is, de az elbírálását forráshiány miatt
felfüggesztették.
Nagy
László
jegyző:
amelyik
önkormányzat
nem
részesült
adósságkonszolidációban, azoknak az önkormányzatoknak biztosítanak
támogatási lehetőséget kompenzálásként, első körben az erre elkülönített összeg
40 %-át osztják szét.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: a pályázatíró ugyanaz maradt –e
aki tavaly is készítette a pályázatot.
Görög László polgármester: igen, de több pályázatkészítővel is kapcsolatban
vagyunk.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést
változatlanul hagyva az alábbi határozatot hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő- testületének

3/2014.(II.11.) h a t á r o z a t a
a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása”
megnevezésű pályázat benyújtásáról

A Képviselő- testület
1./ Megtárgyalta a polgármester előterjesztését a „Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása” megnevezésű pályázat benyújtásáról a Nyírgelsei
Nyítnikék Óvoda épülete kapcsán.
2./ Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat ennek keretében
pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint: A pályázat
megvalósulásának helye: 4362 Nyírgelse, Iskola u. 16. Pályázat
kódja: 4/2014.(I.31.) BM rendelet Kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása.
3./ Megállapítja, hogy:
a.) az elszámolható költségek összesen:
b.) ebből igényelt támogatás összesen:
c.) szükséges önerő összesen:

29.258.900 Ft
26.333.010 Ft
2.925.890 Ft

A fenti összegek tartalmazzák az Áfa-t is.
4./ Tudomásul veszi, hogy a pályázat szabályai alapján a támogatási
intenzitás: bruttó 90 %, ezért a szükséges önerőt az Önkormányzat
költségvetési tartalékából biztosítja.
5./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3/c. pont szerinti önerő
biztosításának lehetőségét vizsgálja meg, s arról adjon tájékoztatást.
6./ A pályázat pozitív elbírálása esetén a project koordinálásával
megbízza a LaForma Szolgáltató Bt-t (4026 Debrecen, Bem tér
23.), amely a koordinálást díjtalanul végzi.
7./ Kinyilatkozza továbbá:
7.1/ A beruházás által érintett épület, a fent megjelölttel
hasonló, vagy azonos területen, rendeletben rögzített célok
tekintetében az Európai Unió által társfinanszírozott pályázati
rendszer keretében támogatásban nem részesült.

7.2/ A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően- a működtetésére vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával- hasznosítja, a feladat ellátási
helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény
fenntartási jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha –
települési
önkormányzati
rendeleten
kívülijogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója.
7.3/ Az építéssel járó beruházás esetén a beruházás
megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-nak
mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottat alkalmaz. A
közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Járási Hivatalának
Munkaügyi Kirendeltségénél egyeztetett.
8./ A vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Görög László
polgármestert.

Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.

k.m.f.

Görög László
polgármester

Nagy László
jegyző

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

Pócsi Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

