EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
2013. november 20-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

73/2013. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat
Koordinációs épület felújítására pályázat

JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester,
Kovácsné Bazsó Katalin, Bali László, Tóth Szilárd, Racker Mátyás,
Szvoboda Tamás képviselők,
Dr. Takács Ervin jegyző

Sőre Zoltán polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van. A
rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja.
A rendkívüli ülés összehívását a pályázat szűkös beadási határideje indokolta.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Meghívó szerinti napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:

Napirend
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének döntése Egyházasrádóc, Kossuth u.
120. szám alatti koordinációs épület felújítás pályázat tárgyában
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás feltételeiről szóló 103/2013 (XI.8)
VM rendelet 3. célterületére az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Kossuth L. u. 120. sz.
alatt található koordinációs épület felújítására, korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A
koordinációs épület felújítására már nyújtott be korábban is pályázatot az önkormányzat
sikertelenül. Az épületben lakások, gyógyszertár, kmb. iroda és az önkormányzat tanácskozó
terme működik. A hozzájáruló nyilatkozatokat a felújításra beszereztük. A tervezett
munkálatok nem építési engedély kötelesek. A beruházás összköltsége 24.963.055 ft, 27 %-os
ÁFA 6.740.025 ft. A támogatás 100 %-os. Az önkormányzatnak az ÁFA összegét kell
önrészként vállalnia. A beruházás összköltsége minden pályázattal kapcsolatos költséget
tartalmaz.
Javasolja az előterjesztés alapján a képviselő-testület értsen egyet az Egyházasrádóc, Kossuth
L. u. 120. sz. alatti koordinációs épület felújítására pályázat beadásával 31.703.079 ft
beruházási összköltséggel. Az ÁFA összegét az önkormányzat önrészként vállalja.

Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
a következő határozatot hozza:
73/2013. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt
be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés ca)
pontja alapján többfunkciós szolgáltató központ támogatása (3. célterület) kapcsán a
megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére, cc) pontja alapján a
megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a VM rendelet 5.
mellékletében meghatározott eszközök beszerzésére.
A pályázattal érintett többfunkciós szolgáltató központ a 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos
utca 120. szám alatti úgynevezett „koordinációs épület.”
A beruházás összköltsége: 24.963.055 ft + 6.740.025 ft ÁFA, összesen 31.703.079 ft
A pályázaton igényelt támogatás 24.963.055 ft. Az önkormányzat önrészként vállalja az ÁFA
összegét.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 25.

Egyéb hozzászólás nem volt.
Polgármester megköszöni a megjelenést és a rendkívüli képviselő-testületi ülést 16,24 órakor
bezárja.

Kmft

Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

