
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
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Szám:81-2/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. február 11.-én          
                (kedden)  de. 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester
                        dr. Dóczy Mariann képviselő
                        Lisztes Győző képviselő
                        Pichler Józsefné  képviselő
                         
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző                       
                                                                  
Meghívott és nem jelent meg: Farkas István képviselő, Nagy Szabina képviselő

Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület  7 tagjából 5 fő jelen van.

Ezt követően ismertette az  ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 5  igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.

NAPIREND:    1) Óvoda felújítására pályázat.  

                             Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.NAPIREND: Óvoda felújítására pályázat. 

Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés, hozzászólás:

Lisztes Győző képviselő:  Mindenképp be kell adni a pályázatot. Az önrészt lehet biz-
tosítani, mivel a gazdasági tartalékon e célra van  tervezve az összeg. A fűtéskorsze-
rűsítésre nem kellene pályázni?



Rostási Mária jegyző: Az óvodában 2013. évben került kicserélésre a kazán, közel 
félmillió forintba került. Most az óvoda vezetője elmondása szerint a fűtés jól műkö-
dik, felújítása nem szükséges.

Lisztes Győző képviselő:  Nagyon jó lenne, ha a pályázat nyerne, mert akkor a nyí-
lászárók felújításával, a tetőhéjazat cseréjével, és a szigeteléssel jóval takarékosabb 
lenne a fűtés.

Pichler Józsefné képviselő: A pályázat benyújtásával egyetért. Amennyiben ez a pá-
lyázat is nyerne, úgy már csak az általános iskola  hőszigetelését, tetőfelújítását kel-
lene elvégezni, és akkor az önkormányzat minden intézménye felújításra kerülne.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II.10.) önkormányzati határozata
az óvoda felújításáról.

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló  4/2014. (I. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
keretében pályázatot kíván benyújtani az úrkúti óvoda felújítására.

1) A Képviselő-testület a bruttó 21.819.523.- Ft összköltségű beruházáshoz a 
pályázat keretében bruttó 17.455.617.- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást igényel, és az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében, a 
gazdasági tartalék terhére biztosítja a bruttó 4.363.906.- Ft összegű önerőt.

2) A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy
a) a kérelemben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és 

hitelesek,
b) az óvoda az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képezi,
c) a kérelemben rögzített célok tekintetében az európai unió által 

társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem 
részesült,

d) a beruházás megvalósítása során az építéshez kapcsolódó támogatási 
összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű 
közfoglalkoztatottakat alkalmaz, és a közfoglalkoztatottak tervezett 
alkalmazásáról a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási 
Hivatalának Munkaügyi kirendeltségével egyeztetett.

3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról 
intézkedjen.

       Felelős: polgármester, jegyző
       Határidő: 2014. február 13.

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 10.30 órakor berekesztette.
kmft.

Fülöp Zoltánné                                                                     Rostási Mária
polgármester                                                                             jegyző



   


