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Ügyszám: 3460/2013

JEGYZŐKÖNYV

felvéve Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Óbarok Község Önkormányzata
(2063 Óbarok, Iskola u. 3.) Tanácstermében, 2013. május 16–án (csütörtök), 18 óra 00 perc
kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Borbíró Mihály polgármester
Boros Ferenc alpolgármester
Gyurits Tamás képviselő
Komlós Tamás képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Vendégek: 0 fő
Borbíró Mihály polgármester:
Üdvözlöm Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megjelent képviselőit, és az
ülésen résztvevő vendégeket. A Képviselő-testületi ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy
az ülés az SZMSZ előírásainak megfelelően került összehívásra.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselőtestületéből 4 fő képviselő megjelent, megállapítom, hogy az ülés minősített többséget igénylő
határozathozatalra határozatképes.
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat van-e a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontokkal kapcsolatban egyéb javaslat, vagy észrevétel?
Amennyiben nincs több javaslat, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiegészítéssekkel
az ülés napirendi pontjait szíveskedjenek elfogadni:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. május 16-i Képviselő-testületi ülés napirendje
Napirendi pontok:

1. Döntés pályázatokon induláshoz szükséges saját forrás biztosításáról
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással szavazzon a határozatról.
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

51/2013. (V.16.) önkormányzati határozat
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Tárgy: A 2013. május 16-i Képviselő-testületi ülés napirendje
Napirendi pontok:
1. Döntés pályázatokon induláshoz szükséges saját forrás biztosításáról
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1. Napirendi pont: Döntés pályázatokon induláshoz szükséges saját forrás biztosításáról

Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint arról már többször szó esett a korábbi testületi üléseken és különböző napirendi pontok
kapcsán, Óvodánk felújítása, rossz műszaki állapota miatt, elkerülhetetlen.
Most lehetőségünk lenne, 100 %-os intenzitás mellett, pályázni a felújításra, és a szükséges
felszerelések és eszközök beszerzésére.
A 8/2013. (III.29.) BM rendelet 2. fejezete szabályozza a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása címen benyújtandó pályázatok feltételeit.
„2. § (1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont aa) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: intézményfejlesztési
támogatás) alapján
a) a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést,
b) óvodai nevelést, vagy
c) óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést
végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.
(2) Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre,
nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére,
óvodai feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbővítésre is igényelhető. Óvodai kapacitásbővítés nem
történhet a már meglévő óvodai funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.”
Mivel a felújítást nem tudjuk kizárólag saját erőből megvalósítani, de a feladatot meg kell
oldani, javaslom a fenti pályázaton történő részvételt, ezért a következő határozati javaslatot
teszem. Mivel az adósságkonszolidációban nem vettünk részt, a támogatás 100 %-os, ahhoz az
önkormányzatnak annak ellenére, hogy nem kell pénzt biztosítania, mégis kell egy olyan
határozatot hoznia, hogy vállalja a 0,- Ft önrész megfizetését, továbbá pályázati szándékról
határoznia kell.
2013. április 25-i képviselő-testületi ülésünkön már döntöttünk ebben a kérdésben, de mivel az
önrész vállalásáról nem nyilatkoztunk a határozatban, erről új határozatot kell hozni.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása" tárgyú pályázaton (óvoda felújítás) történő induláshoz szükséges önrész vállalásáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1) bekezdésében kiírt "Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton, és úgy
nyilatkozik, hogy az igényelt, 29.769.600,-Ft támogatáshoz, 0,- Ft önrész biztosítását vállalja.
Óbarok Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a szükséges teendők
elvégzésére, valamint a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2013. május 17.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 4 képviselő 4 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/2013.(V.16.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása" tárgyú pályázaton (óvoda felújítás) történő induláshoz szükséges önrész
vállalásáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1) bekezdésében kiírt
"Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázaton, és úgy nyilatkozik, hogy az igényelt, 29.769.600,-Ft támogatáshoz, 0,- Ft önrész
biztosítását vállalja.
Óbarok Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a szükséges teendők
elvégzésére, valamint a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 17.

Borbíró Mihály polgármester:
Kérdezem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e bejelentenivalójuk?
Ha több hozzászólás nincs, a nyílt képviselő-testületi ülést 17 óra 54 perckor bezárom.

K. m. f.

Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

