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J e g y ző k ö n y v  
 

Készült: Boconád Község Önkormányzatának 2014. február 13. napján 12 órakor megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Kis István polgármester 
 Dr. Almádi József képviselő 
 Detrik István képviselő 
 Nagy Sándorné képviselő 
 Vastag Lászlóné képviselő 
 
Meghívottak, megjelentek: 
 Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 Gondiné Nagy Gertrúd jegyzőkönyvvezető 
 
Kis István polgármester 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Gondiné Nagy Gertrúdot. 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívása telefonon történt, és megtartására azért kerül 
sor, mert az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályiról szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet értelmében az 
Önkormányzatok pályázhatnak kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésére. 
Ezen pályázat keretén belül fel lehetne az óvoda épületét újítani. A pályázathoz 20 % önerő 
szükséges. Az óvoda épületét megtekintve, arra árajánlatot kérve az alábbi munkákat 
szeretnénk megcsinálni: a folyosón a nyílászárók cseréje, a fűtőtestek cseréje, a folyosón és a 
vizesblokkban álmennyezet szerelése, a vizesblokk teljes felújítása. A pályázat keretén belül 
még eszközök beszerzésére is sor kerülhet: 25 db fektetőt, 2 db kisasztalt és 20 db széket 
szeretnénk beszerezni. Ennek a költsége (munkadíj+anyagköltség): 10.968.648 Ft, az 
eszközöké: 646.271 Ft.  
Az Önkormányzatra eső önrész mértéke: 2.322.984 Ft. 
Kérdezi a Képviselő – testület tagjait, egyetértenek –e a pályázat benyújtásával? 
 
A Képviselő – testület tagjai a pályázat benyújtásával egyetértenek, azt támogatják. Felkéri 
képviselő-testület tagjait, és szavazásra bocsájtja a pályázat benyújtását: 
 

(szavazás) 
 

A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
63/2014. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

/a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a Boconád Községi Önkormányzat által benyújtandó 
pályázatban való részvételről/ 

 
1) Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Önkormányzat az 
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályiról szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján benyújtásra kerülő, kötelező önkormányzati 



feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázatban részt vesz.  
 
2) A pályázat keretén belül a Boconád Községi Önkormányzat közigazgatási területén lévő 3368 
Boconád, Szabadság tér 14. szám alatti Boconádi Többcélú Intézmény (Szivárvány Óvoda) 
felújítására kerül sor.  
 
3) A projekt keretén belül a megvalósuló fejlesztés bruttó bekerülési költsége 11.614.920 Ft, 
melyből Boconád Község Önkormányzatára eső 20 %-os önerő mértéke 2.322.984 Ft. Az 
önkormányzat az önerő mértékét jelen határozata alapján a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.  
 
4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges 
tárgyalások lefolytatására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, továbbá, hogy a pályázattal és annak 
végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő feladatokat ellássa. 
 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Kis István polgármester 
 
 
Több tárgy, hozzászólás nem volt. A Polgármester megköszöni a képviselők munkáját. A 
Képviselő – testületi ülést 12 óra 15 perckor bezárta. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
      

 Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából 
 Kis István Dr. Holló Ágnes 
 polgármester aljegyző 


