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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. április 26. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2017.  április  26-án
16:54 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Ház (Kővágóörs, Jókai u. 49.)

Jelen vannak: Keszler Gyula polgármester
Németh László alpolgármester 
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Keszler Gyula, polgármester: Köszönti a megjelenteket a mai rendkívüli testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  13/2013.  (X.  01.)  önkormányzati  rendelete  14.  §  (1)  bekezdésében
foglaltaknak  megfelelően  tájékoztatta  a  Képviselő-testület  tagjait  a  rendkívüli  ülés
összehívásának okáról.  A mai rendkívüli ülés sürgősséggel került összehívásra tekintettel a
rövid pályázati határidőre.  Ismerteti a napirendi pontot.
Aki az ismertetett napirendi pontot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

40/2017. (IV. 26.) HATÁROZATA

A 2017. április 26-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a  2017.  április  26-i  rendkívüli
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

Keszler Gyula, polgármester: Elmondja, hogy a korábbi megbeszéléseknek megfelelően -
mivel  pályázat  benyújtására van lehetőség,  az Önkormányzat  a kiírás a) pontjára  szeretne
pályázatot  benyújtani,  a  Kötelező  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztése,
felújítása;  ezen  belül  az  ac)   Egészségügyi  alapellátást  szolgáló  épület  vagy  helyiség
infrastrukturális  fejlesztése,  felújítása  alcélra.  E  célra  2016.  évben  is  nyújtottunk  be
pályázatot, de forráshiány miatt elutasításra került. Önkormányzatunk megismétli e pályázati
célra az igényt benyújtani, melyet csak pályázati támogatással tud megvalósítani, melyhez 5
%-os önerőt kell biztosítani a 2017.évi költségvetés terhére. 
Az árajánlatok megérkeztek, és mivel nagyon rövid a pályázatok beadási határideje, erről kell
most döntést hozniuk.  Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra.
Aki a fejlesztési pályázat benyújtásával az ismertetett határozati javaslat szerint egyetért, kéri,
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

41/2017. (IV. 26.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés 
támogatására pályázat benyújtásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
II.  2.  pont  a),  b)  és  c)  pontok szerinti  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására kiírt pályázat ac) alcéljára pályázatot nyújt be. 
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
Mindszentkálla  Orvosi  rendelő  fűtéskorszerűsítése,  konvektoros  fűtés  kiváltása;  elavult
vízvezeték rendszer  cseréje;  aljzatkészítés,  burkolási  munkálatok,  felületképzés  munkáinak
megvalósítása.
A fejlesztésre beadott – alább részletezett – árajánlatokat, valamint azok 6.110.540 Ft - os
összköltségét a Képviselő-testület elfogadja:

 Kiss  János  Ambrus  e.v.  2.133.959  Ft  összegben  fűtéskorszerűsítésre,  konvektoros
fűtés kiváltására;

 Kiss János Ambrus e.v. 1.468.751 Ft összegben elavult vízvezeték rendszer cseréjére;
 Szép  László  2.507.830  Ft  összegben  aljzatkészítésre,  burkolási,  felületképzési

munkálatok elvégzésére.
Az  igényelt  támogatás  összege  a  pályázati  kiírásban  szereplő  mérték  alapján  95  %,  ami
5.805.012  Ft.  A  fennmaradó,  a  fejlesztési  költség  5  %-ának  megfelelő  összeget  
305.528  Ft-ot,  a  Képviselő-testület,  mint  önerőt  a  2017.  évi  költségvetésébe  betervezett
tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2017. május 2.



Keszler Gyula, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a rendkívüli 
ülést 16:57 órakor bezárta. 

Kmft.

Keszler Gyula Dr. Szabó Tímea
polgármester        jegyző


