Dörgicse Község Önkormányzata
DÖRGICSE
____________________________
Szám:301/ 47-19/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:A Képviselő-testület 2015. június 03-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli testületi
üléséről.
Jelen voltak:

Mlinkó István
Deák Attila
Király László
Kurucz Attila

polgármester

képviselők

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
Bende István képviselő igazoltan van távol.
Mlinkó István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 4 tag jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A
meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel.
A Képviselő-testület 4 igen szavazat mellett elfogadta az ülés napirendjét.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Mlinkó István polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
58/2015. (06.03.) számú h a t á r o z a t o t :
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
Az ülés n a p i r e n d j e :
1. Indulás az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton

Előadó: Mlinkó István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Indulás az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton
Mlinkó István polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
A pályázat célja: az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása,
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése,
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos
testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás
maximális mértéke egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítása esetén 30 millió Ft, 95
%-os intenzitással, míg belterületi utak, járdák felújítása esetén maximum 15 millió Ft, 85 %os intenzitással.
Javaslom, hogy nyújtsuk be pályázatunkat a háziorvosi rendelő felújítására és a pályázat
megírásával és az esetleges nyertes pályázat elszámolásával Kovács Zsolt pályázatírót bízzuk
meg bruttó 230.000 Ft-os megbízási díjért, amely a pályázati összegben elszámolható.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
59/2015. (06.03.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be az
alábbiakban részletezettek szerint:
1.
ac) alcél: Egészségügyi alapellátást szolgáló
épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
Támogatás
8.649.111 Ft
Önerő
455.217 Ft
Fejlesztés összköltsége
9.104.328 Ft
A fejlesztési alcélok megvalósulásához szükséges önerőt, maximum 455.217 Ft-ot az
Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének fejlesztési kiadásainak terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
pályázat benyújtására, illetve a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatási
szerződéskötésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Mlinkó István polgármester
60/2015. (06.03.) határozat
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat elkészítésével
Kovács Zsolt pályázatírót bízza meg bruttó 230.000 Ft-os megbízási díjért, amelyből 100.000
Ft-ot a 2015. évi költségvetés dologi kiadásai között biztosít és abban az esetben is megfizet,
ha a benyújtott pályázat nem nyertes. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a fennmaradó 130.000 Ft-ot a 2015. évi költségvetésének fejlesztési kiadásai között
biztosítja és csak a pályázat nyertessége esetén fizeti azt meg a pályázatíró részére.
Mlinkó István polgármester: Kérdezi van-e kérdés, észrevétel.
Mlinkó István polgármester: Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
10:30 órakor bezárta.
k. m. f

Mlinkó István
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr.Holéczy- Kőrösi Boglárka
osztályvezető

