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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 14-i rendkívüli nyílt üléséről

62/2015.(IV.14.) ÖK

Nyilatkozat a Kisszállási Gondozási Központ felújítására
vonatkozó pályázat benyújtására

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14.
17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr. képviselők,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradt: Malustyik László, Dr. Muskó Zsolt és Rozsnyai Attila képviselők.
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Megköszöni minden képviselőtársának, hogy a
munkahelyi elfoglaltságuk mellett a rendkívüli ülésen megjelentek.
A Képviselő-testületet Szervezeti és Működési Szabálytaráról szóló 18/2014.(XII.1.)
önkormányzat rendelet 14.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a halasztást nem tűrő,
indokolt esetben a képviselő-testület formális meghívó nélkül, telefonon is összehívható.
Tekintettel arra, hogy a rendkívüli ülés napirendje egy határidős pályázat benyújtására
javaslat, ezért a meghívó kiküldésére már nem volt idő, így a testület tagjait telefonon
értesítették.
Az ülést megnyitja.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Javaslat szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázat benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester

___________________________
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1.) Javaslat szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására
pályázat benyújtására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Kiegészítésként elmondja, hogy a március 26-i ülésen is szó esett arról, hogy a
településen lévő idősek bentlakásos intézményének felújítására célszerű lenne pályázni.
Tekintettel arra, hogy az intézmény tulajdonosa ugyan az önkormányzat, de a fenntartója a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja, ezért a pályázatot csak a
fenntartó nyújthatja be.
A kistérség települései közül Harkakötöny település is szeretett volna pályázatot benyújtani,
és mivel elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, ahol az intézmény csak ideiglenes működési
engedéllyel rendelkezik, és Harkakötöny ebbe a kategóriába tartozik, ezért önkormányzatunk
folyamatosan tartotta a kapcsolatot település polgármesterével, hogy amennyiben mégsem
kívánnak pályázatot benyújtani, akkor Kisszállás szívesen benyújtaná pályázatát.
A tegnapi napon Harkakötöny település véglegesen elállt pályázati szándékától, és mivel a
pályázat benyújtási határideje 2015. április 15. du. 16 óra, ezért a pályázat benyújtásához
szükséges önkormányzati határozat meghozta érdekében rendkívüli ülést kellett összehívni.
Nyertes pályázat esetén a felújítás az intézmény ebédlő és lakószobák pvc cseréjére, a
korábbiakban volt könyvtári rész esetében a nyílászáróinak cseréjére, valamint az épület
hőszigetelésére, és vakolatjavítására, a nővérhívó rendszer kiépítésére, valamint 4 db betegágy
beszerzésére nyílna lehetőség. A pályázat elsősorban felújításra irányul, így
eszközbeszerzésre csak a felújítási költségek 10 %-áig nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A pályázat hazai forrásból finanszírozott, és a megvalósítandó beruházáshoz az
önkormányzatnak 15 % saját erő fedezetet kell biztosítania, ezért javasolja, hogy a testület
maximum 7 millió Ft erejéig nyújtsa be felújítási igényét.
Az idő rövidségére tekintettel a felújítás megvalósításához a helyszíni felmérések elkészültek,
az árajánlatok beérkezése folyamatos.
Javasolja, az önkormányzat nyilatkozzon pályázati szándékáról, valamint, hogy a felújításhoz
szükséges 15 % önerőt a 2015. évi költségvetéséből biztosítja.
Hozzászólás:
Urlauberné Horváth Éva: Maximálisan támogatja az intézmény felújítási pályázatát, és
javasolja továbbá, hogy az épület önkormányzati konyha felöli üveges, 3 szárnyas bejárata is
kerüljön cserére a felújítás során. Nem lenne az olyan nagy költség, és hosszú távon a fűtés
megtakarítással meg is térülne a felújítás költsége.
------------A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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HATÁROZAT

Nyilatkozat a Kisszállási Gondozási Központ
felújítására vonatkozó pályázat benyújtására
1. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és támogatja a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Kisszállási Gondozási Központ „szociális
szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,
felújítása támogatására” benyújtandó pályázatát.
2. A pályázat során megvalósuló beruházás összes
költsége 6.950.570 Ft.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges 15
% önerőt – amely összesen 1.051.585 Ft – a 2015. évi
költségvetéséből biztosítja.
4. Az önkormányzat, mint tulajdonos nyilatkozik arról,
hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a
beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően használja.

_____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 17 óra 30 perckor
berekesztette.
Kmf.

Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

