Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 3176-1/2015.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2015. március 18-án 17.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal
Kovács Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.

Napirendi pontok:

1./

Javaslat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz pályázat benyújtására,
valamint a szükséges saját forrás biztosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./

Különfélék

Hozott határozat:
28/2015. (III. 18.) sz. határozat:
29/2015. (III. 18.) sz. határozat:

A15 óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás
pályázatának benyújtása
Z1
óvodai elhelyezés biztosítása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2015. március 18-án 17.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal
Kovács Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:

Tóth József polgármester
Molnár János alpolgármester
Béke László
Czaga János
dr. Faragóné Béres Edit
dr. Hatvani Zsolt
Oláh József
Struba József
Vincze Attila képviselők.

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Andorkó Mihályné,
Csépányiné Bartók Margit, Csikós László irodavezetők, Icsu Ferencné, Hágen József
intézményvezető, Molnár Jánosné titkársági előadó, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető.
Tóth József polgármester
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja,
hogy az ülésen 9 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását.
Megkérdezi, van-e más napirendre vonatkozó javaslat?
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirend
megtárgyalásával, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

1./ napirend
Javaslat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz pályázat benyújtására, valamint a
szükséges saját forrás biztosítására
Tóth József kiegészítése
Elmondja, hogy egy második határozati javaslat elfogadására is javaslatot tesznek, melyet a
bizottsági ülésen is ismertettek és a képviselők írásos formában is megkaptak.
Kéri, az együttes bizottsági ülés álláspontjának ismertetését.
Struba József
A Pénzügyi és gazdasági bizottság, valamint a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság együttes
ülésen hozott döntést, mely alapján a két határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal a
módosítással, hogy az első határozati javaslat 1. és 2. pontjában a Képviselő-testület helyett
Polgár Város Önkormányzata legyen megnevezve, mint pályázó.
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Kérdések, válaszok
Vélemény, javaslat, észrevétel
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, és az
elhangzott módosítással, miszerint Polgár Város Önkormányzat legyen a pályázat benyújtója,
az kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
28/2015. (III.18.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz pályázat
benyújtására, valamint a szükséges saját forrás biztosítására” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására önkormányzati
tulajdonban lévő Polgár, 1105/2 hrsz.-ú ingatlanon nem óvodai
funkciót betöltő meglévő épület átalakítására, melyben két
csoportszoba kialakítását tervezi megvalósítani 50 férőhellyel.
2. Polgár Város Önkormányzata vállalja, hogy 2015. szeptember
30-áig építésügyi hatósági engedéllyel fog rendelkezni.
3. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges
10.372.133,- Ft önerő fedezetét 10.000.000,- Ft összeg erejéig a
2015. évi fejlesztési pályázatok előkészítése elkülönített
céltartalékból, a fennmaradó 372.133,- Ft-ot a költségvetés
általános tartalékából biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. március 23.
Tóth József polgármester

Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
29/2015. (III.18.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
óvodai kapacitás bővítést célzó beruházáshoz pályázat benyújtásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1./

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2015/2016. nevelési
évben az önkormányzat két új óvodai csoport elhelyezését nem
tudja biztosítani a pályázati eljárás lefolytatásának és a
beruházás megvalósulásának időpontjáig.
A gyermekek óvodai ellátásának a nemzeti közneveléséről szóló
törvény 8. § (1)-(2) bekezdésében, a 49. §-ban, a 25. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell teljesülnie.

2./

A Képviselő-testület utasítja a Napsugár Óvoda és Bölcsőde
vezetőjét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel,
- mérje fel a városban a 2015/2016. nevelési évben
beóvodázásra váró gyermeklétszámot,
- a rendelkezésére álló, alapító okiratban meghatározott óvodai
férőhelyek kihasználására készítse el az óvoda felvételi tervét,
- a felmérés eredményéről, a felvételi tervről készítsen
előterjesztést a fenntartó részére.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Icsu Ferencné intézményvezető

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a
Képviselő-testület ülését bezárta.

Kmft.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző
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