Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 32-3/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 19-én
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:

a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Nagy László, Weiszné Sós Éva
képviselők
b./ Tanácskozási joggal résztvevők:
Dr. Reichert László aljegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestület valamennyi tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt
követően szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú
melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatása iránti pályázat benyújtása
Előadó: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatása iránti pályázat benyújtása
Előadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre
polgármester: újból megnyílt a lehetőség a Kastélykerti óvoda más
önkormányzati épületben történő áthelyezése és az új intézményi épület felújítása iránti
pályázat benyújtására. A jelenlegi elhelyezés több szempontból sem megfelelő. A
legfontosabb, hogy az előírt gyermekenkénti 2 négyzetméter nem biztosított a Kastély
épületben lévő szűkös csoportszobákban. Az óvoda elköltözésével a Bánki Donát Általános
Iskola helyiség gondjai is megoldódnának, mivel régóta nincs megfelelő helyiség a szakkörök
és a művészeti oktatás számára. A támogatás mértéke 95 %-os, a mintegy 4 millió forintos
önrészt az önkormányzat költségvetésében biztosítani tudják.

Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2015. (III. 19.) határozata óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházás támogatására pályázat benyújtásáról
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elhatározza, hogy óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatása
iránt pályázatot nyújt be. A pályázat célja a lovászpatonai Kastélykerti
Óvoda áthelyezése a korábban alsó tagozatos iskolaként működő
Lovászpatona, Kossuth u. 46. szám alatti épületbe, amely az óvodai
feladatellátás érekében felújításra és bővítésre kerülne.
A Beruházás összköltsége:
Az igényelt támogatás:
Vállalt önerő:

78.945.278,-Ft
74.998.000,-Ft
3.947.278,-Ft

A Képviselő-testület az önerőt a 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület vállalja a támogatásból
való beruházás 10 évig eredeti rendeltetésnek megfelelő használatát.
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felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. március 23.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,30 órakor
bezárta.
K.m.f.
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