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1. sz. példány

5/2016.
JEGYZŐKÖNYV

(2016. május 19.)

57/2016. (V.19.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

58/20 6. (V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról

59/201 6SV. 19.) Képviselőtestületi Határozat
A könyvtár felújítására pályázat benyújtásáról

60/2016. (V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
A Sportcsarnok fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról (2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3
pont a,b,c, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása)

b.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. május 19-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli
ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 ‚Iászboldogháza, Rákóczi u. 2’7. alatti földszinti tanácskozó
termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Dr. Pap Béla, Kobela Margit, Menyhárt Ernő,
Vámosi Norbert — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről: O fő

A polgármester köszönti a Képviselőket. A polgármester megállapítja, hogy Képviselőtestület
összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 7 fő képviselő. A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? l-la nincs, javaslom, hogy a
meghívóban lévő napirend után vegyük fel 2. napirendnek az Egyebek napirendet. Kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

57/2016. (V.19.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirend után második napirendként az „Egyebek” napirendet is tárgyalja meg.

Határidő: 2016. május 19.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Az oktatási intézmények energetikai felújítására vonatkozó pályázat előkészítése
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: A Területfejlesztési Operatív Programra (TOP) az oktatási intézmények energetikai
felújítására vonatkozó pályázat előkészítése folyamatban van. Az ehhez kapcsolódó szerződés
tervezettel kapcsolatosan még döntés előtt egyeztetni szükséges. Ezért javaslom, hogy a döntést
halasszuk cl egy későbbi ülésre.
Szűcs Gergely: Van-e szükség a pályázatlioz önerőre?
Szűcs Lajos: Nem, 100 % -os a támogatás.

A Képviselőtestület döntést nem hozott a TOP pályázat benyújtásával kapcsolatosan.

Az oktatási intézményeknél másik három pályázat benyújtásával kapcsolatosan is döntésre van
szükség, melyek az alábbiak:
A Nemzetgazdasági Miniszter (Belügyminisztérium és Emberi Erőforrások Minisztériumával

közreműködésében) pályázatot hirdetett a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására, melyre az önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani. Terveink szerint az
iskolakonyha emeleti ebédlőrész kialakítását látjuk szükségesnek, melynek költségvetése nettó
13.246.548,- Ft. (A projekt tartalmazza a villamosság, gépészet, burkolás, szigetelés, tetőablakok
elhelyezését és a napkollektoros rendszer kiépítését.) E mellé konyhai berendezések vásárlására is van
lehetőség, a fennmaradó összegig, mely megközelítőleg 1,5 millió forint. Támogatási intenzitás 95 %‚
önerő 5 %.

Az önkormányzat nettó összegben finanszírozott, az ÁFA visszaigényelhető.
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Ezt a pályázatot 2015. évben is benyájtottuk, de sajnos nem nyert. Javaslom újra a pályázat
benyújtását, és az önrész biztosítását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs,
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület? fő jelenlévő Képviselőből? igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

58/2016. (V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Nemzetgazdasági
Miniszter (Belügyminisztérium és Emberi Erőforrások Minisztériumával közreműködésében) történő
pályázati kiirásra a gyermekétkezetés feltételeit javító fejlesztések támogatására az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani.

A beruházás az iskolakonyha (5144 Jászboldogháza, 812 hrsz.) emeleti ebédlőrész kialakítására
vonatkozik, mely tartalmazza a villamosság, gépészet, burkolás, szigetelés, tetőablakok elhelyezését és
a napkollektoros rendszer kiépítését, valamint az étkező asztalok és székek beszerzését.

a./ A tetőtér kiépítésének nettó költsége: 13.246.548,- Ft.

b. A konyhai berendezések nettó beszerzési költsége: 1.511.81 1,- Ft.

A projekt teljes költsége: nettó 14.758.359,- Ft.

A projekt támogatási intenzitás 95 %.‚ nettó 14.020.441,- Ft.

Az önerő 5%: nettó 737.918,- Ft.

Az önerő és az Áfa inegfizetését az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből vállalja.

Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Magyar Allamkincstár (Ebr 42 önkormányzati információs rendszer)

Szűcs Laios: A Nemzeti Kulturális Alap közművelődési és könyvtári intézmények számára pályázati
felhívást tett közzé, melynek keretén belül a helyi könyvtárunk felújítására szándékozunk pályázatot
benyújtani. A projekt végleges költségvetése jelenleg kialakítás alatt áll. Megközelítőleg 1,8 mFt.
bruttó költségvetés kialakítása várható. A pályázatból a könyvtár belső polcrendszerének teljes cseréje
tervezett, valamint 10 % költség informatikai infrastruktúra fejlesztésre költhető, melyet a
könyvtárossalegyeztettünk. A pályázati önrész 10%, melyet a költségvetésből biztosítani szükséges.
Ezt a pályázatot 2015. évben is benyújtottuk, de sajnos nem nyert. Javaslom újra a pályázat
benyújtását, és az önrész biztosítását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs,
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/201 6.(V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
A könyvtár felújítására pályázat benyújtásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Nemzeti Kulturális Alap Kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című pályázat (Altéma száma: 204105/267)
kapcsán az alábbiakról döntött.

1. A pályázat benyújtását az önkormányzat kezdeményezi.
2. A pályázat összköltségvetése 1.887.500,- Ft Onerő: (10 %) 188.750,- Ft., melyet saját
költségvetéséből biztosít az önkormányzat.
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3. Támogatási intenzitás várhatóan 90 % . A beszerzés tartalmazza a könyvtári bútorzat polcrendszer
kiépítését, I db laptop, I db multifunkciós gép, és 10 db szék beszerzését.

A pályázat benyújtási határidő: 2016. május 27.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző

Szűcs Lajos: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért Felelős miniszterrel
közösen pályázatot írt ki önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melynek
keretén belül iskolai sport inli~asnktúra fejlesztést tervez Jászboldogháza Községi Onkormányzata
benyújtani a helyi sportcsarnok felújítása vonatkozásában.
A rendelkezésre álló összeg országosan 500.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 85 ~ Terveink
szerint a homlokzati nyílászárók komplett cseréje fér bele a fejlesztésbe. A beruházás tervezett összes
építési költsége bruttó 23.426.403,- Ft.
A 2013-as és a 2015. évben benyújtott pályázat került aktualizálásra. Ezt a pályázatot 2015. évben is
benyújtottuk, de sajnos nem nyert. Javaslom, hogy ismét adjuk be a pályázatot és nyertes pályázat
esetén az önrészt biztosítsa az önkormányzat. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben
nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 Fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

60/2016. (V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
A Sportcsarnok fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról (2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3
pont a,b,c, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása)

b.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázatra,
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melynek keretén belül az iskolai
sport infrastruktúra fejlesztésére a Jászboldogháza Községi Onkormányzata pályázatot kíván
benyújtani a helyi Sportcsarnok felújítására.

A beruházás tervezett összes építési költsége: bruttó 23.426.403,- Ft.
A beruházás önereje: bruttó 3.513.960,-Ft
Támogatás összege: bruttó 19.912.443,- Ft.

A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása 85 %.

A szükséges önerőt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 2016. június 2
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző

Magyar Allamkincstár (Ebr 42 önkormányzati információs rendszer)

A Képviselőtestület zárt üléssel folytatja tovább a munkát.

Kmf.

(Szűcs Lajos) (Dr. Dinai Zoltán)
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

ELNOKETOL

5/2016.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő
rendkívüli ülésre

2016. május 19-én, csütörtökön délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pout:

1 ./ Az oktatási intézmények energetikai felújítására vonatkozó pályázat
előkészítése
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban

Jászboldogháza, 2016. május 18.

polgármester
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Jászboldogháza, 2016. május 19.


