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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. március 11. rendkívüli nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 17-én  megtartott rendkívüli üléséről 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

    

Áldott Lóránt helyi képviselő 

Halász István helyi képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 8 óra 9 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes,  a meg nem jelent képviselők 

munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

Tóth Béla polgármester ismerteti a tervezett napirendet. 

 

1. Támogatási kérelem benyújtása az óvodai kapacitásbővítést célzó pályázati felhívásra 

Előterjesztő: Tóth Béla 

 
2.  Egyebek 

 

A Képviselő testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a napirendet. 

 

1.  napirendi pont- Támogatási kérelem beadása az óvodai kapacitásbővítést célzó pályázati 

felhívásra 

 

Tóth Béla polgármester:  A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi 

erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 

5. pont szerinti Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására. Az elnyerhető támogatás 

a mi esetünkben legfeljebb 1,5 millió forint/új férőhely, ami egy 25 fő befogadására alkalmas 

csoportszoba esetén 37,5 millió forint. Az előzetes becslések alapján ennél kevesebből is 

megépíthető az épület bővítése, egy 50 m
2
-es csoportszoba, az azt kiszolgáló vizesblokk és a 

közlekedő-előtér helyiségek. A pályázat benyújtásának határideje 03.23., ez előtt rendkívüli 

Kistérségi Tanács ülés kell, mert a pályázatot a fenntartó kistérség nyújtja be, valamint az eljárásban 

közreműködő Martonvásár képviselő-testületének határozata is szükséges. A kistérségen belül a 

baracskai tagóvoda bővítése is a pályázat része lesz. A támogatás intenzitása 95%, ami 15%-os 

önrészt igényel. Ezt költségvetésünkből kell finanszírozni, ami 39,47 millió forint esetében 1,97 

millió forint. Kérdezi a képviselőket, hogy mi a véleményük. 

Halász István képviselő: úgy gondolja, hogy nincs kérdés, az önrészt elő tudják teremteni. 

A képviselők egyetértenek Halász Istvánnal. 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy az óvodai kapacitásbővítést célzó pályázatra az 

önkormányzat benyújtsa támogatási kérelmét és biztosítja az önrészt, azt kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze. 
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A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (III.17.) számú határozata 

Óvoda bővítésére benyújtandó pályázatról 

 

Gyúró Község önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

1. A nemzetgazdasági miniszter által kiírt, az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 

támogatása című pályázaton támogatási kérelem benyújtását kezdeményezi a Szent László 

Völgye Többcélú Önkormányzati Társulásnál, a Gézengúz Tagóvoda épületének bővítésére, 

egy csoportszoba és az azt kiszolgáló helyiségek építésére. 

2. A felújítás költsége 39.47 M Ft, melyhez szükséges 1.97 M Ft önrészt Gyúró Község 

Önkormányzata költségvetésből biztosítja, a vállalkozói számlák kifizetésekor a Társulás 

részére átadja. 

3. Felkéri a Társulás elnökét a pályázat benyújtására és a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont - Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban nem volt megtárgyalnivaló. 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 8 óra 32 perckor. 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltségvezető 


