
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 10-én 18:00 órakor
megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Bagó Ferenc: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, a napirendi pontok előadóit és a meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülésen 7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: Orbán Péter és Szilágyi Kemál képviselők. 

Bagó Ferenc: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjére a meghívóban javaslatot tett. 

Bagó  Ferenc:  Felkérte  a  képviselő-testület  tagjait,  aki  egyetért  az  írásos  meghívóban  közölt  napirend
tárgyalásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0 fő

23/2014.(II.10.) határozat 
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  ülésre  meghirdetett
napirendi pont tárgyalását elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Napirendi pont

1.) A Pannonhalmi Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde épületének felújítására kiírt pályázati lehetőség 
ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Bagó  Ferenc:  Felkérte  Kovács  Szabolcs  jegyzőt,  tájékoztassa  a  képviselő-testületet  e  napirendi  ponttal
kapcsolatosan.

Kovács  Szabolcs:  A  4/2014.(I.31.)  BM.  rendelet  lehetőséget  teremt  arra  az  önkormányzatnak,  hogy  a
kötelező önkormányzati  feladatot  ellátó intézményét  fejlessze,  illetve felújítsa.  A rendelet  külön kitér  az
óvoda felújítására, amely elérendő célként került megfogalmazásra a 2014. évi költségvetés első fordulós
tárgyalásakor.
Ez egy remek lehetőség arra, hogy az önkormányzat forrást szerezzen az óvoda felújítására. A maximális
támogatási  összeg  30  millió  Ft,  az  e  feletti  költséget  az  önkormányzatnak  kell  vállalnia.  A  támogatás
intenzitása 80%.
A pályázathoz szükséges előkészítési munkákat  a hivatal és az óvoda közreműködésével és Papp László
iránymutatása mellett elvégezte és mindezek alapján az önerő mértéke bruttó 7.966.861 Ft lenne, amelyet a
képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetésben szerepeltetnie kell.

Papp László: Részletesen ismertette a felújításra vonatkozó terveket és elképzeléseket. Kiemelte, azt, hogy a
lehető legjobb időpontban jelent meg ez a pályázat.
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Bagó Ferenc: Elmondta, hogy az előkészítő munkálatok alapján úgy látja, hogy a pályázat lehetőségével
önkormányzatuknak mindenképpen élnie kell, ezért kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a
pályázat benyújtásához.
Ismertette a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy pályázatot nyújt  be  az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló  4/2014.(I.31.)  BM  rendelet  által  nyújtott  kötelező  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények
fejlesztése, felújítása elnevezésű célterület keretében nyújtandó támogatás elnyerésére a Pannonhalmi Játék-
Vár Óvoda és Bölcsőde (9090 Pannonhalma Szabadság tér 21.) épületének felújítására.( pályázott támogatási
összeg: 30.000.000 Ft.)

2.)  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  4/2014.
(I.31.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére,
a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére.

3.)  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázathoz  szükséges  önerőt  bruttó
7.966.861 Ft-ot a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Felkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja határozati javaslatot,  az kézfelemeléssel
szavazzon. 

Szavaz: 7 fő Igen: 7 fő Nem: 0

24/2014.(II.07.) határozat 
1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy pályázatot nyújt  be  az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló  4/2014.(I.31.)  BM  rendelet  által  nyújtott  kötelező  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények
fejlesztése, felújítása elnevezésű célterület keretében nyújtandó támogatás elnyerésére a Pannonhalmi Játék-
Vár  Óvoda  és  Bölcsőde  (9090  Pannonhalma  Szabadság  tér  21.)  épületének  felújítására.(  pályázott
támogatási összeg: 30.000.000 Ft.)

2.)  Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert  a 4/2014.
(I.31.)  BM  rendelet  mellékletében  foglalt  pályázati  adatlap  aláírására,  benyújtására,  elektronikus
rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére.

3.)  Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázathoz  szükséges  önerőt  bruttó
7.966.861 Ft-ot a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Bagó Ferenc: a képviselő-testület nyilvános ülését 18:30-kor bezárta. 

…....................         …........................
Bagó Ferenc  Kovács Szabolcs 
polgármester   jegyző

..….................. ….......................
Orbán Péter Szilágyi Kemál
jkv. hitelesítő     jkv. hitelesítő 
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