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JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 27-én megtartott nyílt rendkívüli üléséről

Tárgyalt napirendi pontok:
1. Döntés az „Önkormányzati étkeztetések fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázat önrészének biztosításáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester

1

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 27-én 17:30
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Csörgő Mihály
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak
elfogadását, kérdezte a képviselőket, aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2016. (06.27.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. Döntés az „Önkormányzati étkeztetések fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázat önrészének biztosításáról
Dr. Sajtos Sándor: ismertette az előzményeket és az előterjesztést. A Képviselő-testület
68/2016. (04.27.) határozatában döntött arról, hogy előkészíti az „Önkormányzati
étkeztetések, fejlesztések” támogatása elnevezésű pályázat anyagát.
A pályázat célja
Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai
gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy
bővítése, fejlesztése érdekében. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás
igényelhető. A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó
egy lakosra jutó adóerő képességétől. Tahitótfalu esetében c) új konyha létesítésével, d) új
étkező, étterem kialakításával megnevezésű alcél valósul meg, 11.253,-Ft adóerő
figyelembevétele mellett.
A fenti adatok alapján, a támogatás maximális mértéke, a fejlesztésre igényelt összeg 95%-a,
az önerő mértéke pedig 5%.
Pályázati keretösszeg
A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen országosan 1 000,0 millió
forint áll rendelkezésre.
Ismertette a határozati javaslatot.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Kubanek István,
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2016. (06.27.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti „Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázaton való részvételt. A
pályázat célja a Szabadság út – Bajcsy Zs. utca sarok 2510. hrsz-ú ingatlanon
történő 600 adagos konyha és 200 férőhelyes étkező megépítéséhez
szükséges forrás biztosítása.
Az önkormányzat, a pályázathoz saját forrásként, 224.781.588,- Ft
beruházási összköltség mellett 187.781.588,- Ft vállalt önerőt biztosít a
költségvetés K62 sora (egyéb építmény létesítése) terhére. Az igényelt
támogatás összege 37.000.000,- Ft.
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felhatalmazza

a

polgármestert

határozat

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az
ülést 18:50 órakor bezárta.
K. m. f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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