JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én
megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
67/2016. (V.27.)
68/2016. (V.27.)

Tárgya:
Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására
Pályázat belterületi utak felújítására

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. május 27-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén a Polgármesteri
Hivatal Nagytermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
polgármester
2. Dr. Nagy Tamás
alpolgármester
3. Blahó Éva
képviselő
4. Csontos András
képviselő
5. Kassa László
képviselő
6. Molnár Istvánné
képviselő, valamint
Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné dr. Barati Katalin jegyző

Napirend:
1./ Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására
Előadó: Kerek Oszkár polgármester
2./ Pályázat belterületi utak felújítására
Előadó: Kerek Oszkár polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 7
képviselő- testületi tagból 6 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására

Kerek Oszkár polgármester: Vidékfejlesztési pályázatról beszéltem a múltkori értekezleten. Két
célterületre lehet pályázni, az egyik óvodai fejlesztés lenne, vizesblokk, folyosó, illetve egy
csoportszoba felújítása – amennyiben megfelelünk a pályázati feltételeknek -, melyre maximum 30
millió igényelhető, 95% támogatottsággal, 5% önerővel.
Csontos András képviselő: Külső hőszigetelésre nem lehetne felhasználni?
Kerek Oszkár polgármester: Az egy másik pályázat lenne.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Javaslom, hogy csináljunk meg két csoportszobát, ha csak ilyen
minimális önerőt kell beletennünk.
Kerek Oszkár polgármester: Egy csoportszoba felújítása be van tervezve a költségvetésbe erre az
évre, nem olyan nagy összeg. Ha nem nyerjük meg a pályázatot, akkor az idén ez az egy sem lesz kész.
Javaslom, hogy mindenképpen adjuk be, és ha sikerül, jövőre a másik csoportszoba is rendben lesz.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

67/2016. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Pályázat óvoda fejlesztésére, felújítására

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. melléklet II.3. pont a) pontjában
meghatározott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat keretében felújításra kerül a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát
Óvoda.
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 749.867,- Ft önerőt az Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére biztosítja.
Határidő: 2016. június 2.
Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Pályázat belterületi utak felújítására

Kerek Oszkár polgármester: A másik pályázható terület: Útépítés, melyre a maximálisan kérhető
összeg 15 millió forint. Itt 85% a támogatottság és 15% önerő szükséges hozzá.
Kassa László képviselő: Mely utak lennének ezek?
Kerek Oszkár polgármester: A Magyar és az Árpád utakat fejeznénk be, illetve az Ifjúság út teljes
hosszában kerülne felújításra. Kértem árajánlatot, az aszfaltozás 3.800 Ft + Áfa lenne, mart aszfaltból
1700 Ft/m2 lenne.
Molnár Istvánné képviselő: Járdaépítésre nem lehet pályázni?
Kerek Oszkár polgármester: Sajnos nincs ilyen lehetőség. Szavazásra bocsátom a megbeszélt
felújítandó utakra vonatkozó pályázat benyújtásának elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

68/2016. (V.27.) KT határozat

Tárgy: Pályázat belterületi utak felújítására

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. melléklet II.3. pont
c) pontjában meghatározott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázat keretében felújításra kerül a Magyar, Árpád és Ifjúság utak.
A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 2.226.600,- Ft önerőt az Önkormányzat
2016. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére biztosítja.
Határidő: 2016. június 2.
Felelős: polgármester

Kerek Oszkár polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, az ülést bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

