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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2014. február 6-án 

megtartott rendkívüli testületi ülésén. 

 

Az ülés helye: Pereszteg Község Önkormányzat épülete 

 

Jelen vannak:  

Sellei Tamás   polgármester 

Pinezits Tamás  alpolgármester  

Holczmann Péter  képviselő 

Koloszárné Varga Elvira képviselő   

Tallhammer László  képviselő 

Juhász János   képviselő    

 

Percze Szilvia  jegyző 

Csigó Kornél  kirendeltségvezető, jkv.vezető  

 

Sellei Tamás polgármester köszönti a képviselőtestület megjelent tagjait,(Gáspár András 

jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen) elmondja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes és ismerteti az ülés tervezett napirendjét. 

Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, javaslata. Ilyen nem volt, ezért szavazásra teszi fel 

a napirendi pontok elfogadását: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Képviselő-testület a napirendi pontot az alábbiak szerint: 

 

13/2014.(I.28.) önkormányzati határozat 
 

N A P I R E N D: 

 
1. Pályázat benyújtásának jóváhagyása a Peresztegi Napközi  

Otthonos Óvoda fejlesztésének, felújításának támogatására 

Előadó: Sellei Tamás polgármester (szóban) 

 
Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, 2014-ben is lehetősége 

van az Önkormányzatnak az óvoda felújításához pályázatot benyújtania. Mint ismeretes 2013. 

évben Önkormányzatunk óvoda felújítási pályázata nem nyert, azonban 2014. február 1-jén 

újra lehetőség van egy kondíciókban nagyon hasonló projektre. A maximálisan elnyerhető 

összeg 30 millió forint, viszont az idei évben a fejlesztéshez szükséges összeg 20 %-át az 

Önkormányzatnak kell vállalnia. Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, 

fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és a 

feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére4 igényelhető. Az 

eszközbeszerzéshez igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt teljes támogatási 

összeg 10 %-át. Az elbírálásnál előnyben részesítik azt a kérelmet, amely az intézmény 

fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztésék, felújítások megvalósítását szolgálja, ha 

az a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócserét és hőszigetelés-korszerűsítést tartalmaz. A 

beadandó kérelemnek tartalmazni kell a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást.  
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Feltétel még, hogy a pályázati összeg 5%-ig, határozatott ideig közfoglalkoztatottként 

alkalmazni kell valakit (regisztrált munkanélkülit). 

A szükséges árajánlatokat bekértük, előzetes számításaink alapján az önrész 3 és 3,5 Ft között 

fog alakulni. 

A pályázatra nyitva álló határidő nagyon szűk, 2014. február 13-ig kell benyújtani a 

kérelmeket az illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságához. Első körben 2014. március 

18-ig döntenek a rendelkezésre álló összegről, a maradványról pedig legkésőbb 2014. 

december 10-ig rendelkeznek. A Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda felújítására az elmúlt 

években nem került sor. Az épület korszerűtlen szerkezetű, az egyetlen nagyobb felújítás kb. 

15 éve volt, ablakok- és bejárati ajtók cseréjével. A fűtéskorszerűsítés és a szigetelés 

jelentősen csökkentené a működési költségeket. Az elavult vizesblokk felújítása a gyakori 

karbantartási költségek miatt indokolt. A melegítőkonyha és a raktárhelyiségek padlózata és 

falazat az eredeti állapothoz képest még nem került felújításra, elhasználódása 

szabványszerinti felújításra szorul. Az intézmény kihasználtsága maximális, az 50 férőhelyes, 

kétcsoportos óvoda az elmúlt két évben 50 feletti létszámmal működik, jelenleg 51 fő a 

létszám. Az intézmény eszközei is cserére szorulnak, javításuk már nem lenne gazdaságos. A 

várható megtakarítás a fűtés költségeinél jelentkezik, legalább 30 %-os csökkenéssel 

számolhatunk. 

Önkormányzatunknak rendkívül fontos lenne, ha egy ilyen nagy volumenű pályázati kiíráson 

sikeresen szerepelni. A projekt kivitelezéséhez szükséges önrész rendelkezésre áll, kérem a 

Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzunk a pályázat támogatásáról. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

jóváhagyja a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda fejlesztésének, felújításának támogatására 

benyújtandó pályázatot. 

 

14/2014. (II.06.) H a t á r o z a t : 

Pereszteg Község Önkormányzatnak képviselő-testülete úgy határozott, hogy a egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet felhatalmazása alapján a kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása címszó alatt, a Peresztegi 

Napközi Otthonos Óvodára pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: 

- épület felújítása, fűtéskorszerűsítése 

- nyílászárók cseréje, hőszigetelés 

- a feladatellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése 

 

Az oktatási intézmény elnevezése:     Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 

Az oktatási intézmény címe:   9484 Pereszteg, Petőfi utca 2. 

 

A projekt teljes összege: 

Belső felújítás 

(fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, hőszigetelés)     14 347 309,- Ft 

Eszközbeszerzés               1 061 500,- Ft 

Összesen:           15 408 809,- Ft 

 

Támogatási igény: 

Építési célra igényelt támogatás összesen:      11 477 847,- Ft 

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen:         849 200,- Ft  

Igényelt támogatás összesen:       12 327 047,- Ft 
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Vállalandó önerő összege:            3 081 762,- Ft 

(a fejlesztéshez szükséges összeg 20 %-a) 

Közfoglalkoztatásra fordított összeg:           573 892,- Ft 

(támogatási összeg 5 %-a) 

 

A rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a támogatás maximális mértéke a 

fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a. 

 

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 

intézkedjen. 

 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 

   Csigó Kornél kirendeltségvezető 

Határidő: 2014. 02. 13. 

 

 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem volt, Sellei Tamás polgármester az ülést bezárta. 

 

 

                                                            kmf 

 

 

 

Sellei Tamás                                            Percze Szilvia  

polgármester                                                jegyző 


