Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. március 29. napján
tartott üléséről készített
jegyzőkönyvből

39/2012. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat
társult óvoda épületének felújítása
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkeresi Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését, és kezdeményezi az intézményfenntartó
társulásban

működtetett

Garay János

Általános

Iskola és

AMI Sióagárdi

Tagóvodájának helyet adó épület felújítására, e határozat szerinti pályázat benyújtását.
2.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybe vételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM. rendelet 2.§(1)
bekezdés b) pontja szerinti óvodai nevelést végző intézmények infrastrukturális
fejlesztése, felújítása iránt az intézményi társulás székhely-önkormányzataként
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújthat be támogatási igényt.
3.) A képviselő-testület a Sióagárdi Tagóvoda épületében nyílászárócserét, hőszigetelést,
fűtéskorszerűsítést, és a bejárat burkolatának felújítását kívánja megvalósítani a
támogatás segítségével, melynek összes költsége az előterjesztéshez csatolt árajánlatok
szerint: 7.360.293 forint. A megvalósítandó fejlesztések rangsora:
1. Nyílászáró-csere:

2.271.972 forint

2. Fűtéskorszerűsítés

1.442.503 forint

3. Födém-hőszigetelés

471.113 forint

4. Homlokzati hőszigetelés

2.447.058 forint

5. A bejárat burkolatának felújítása

727.647 forint

4.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében
biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges, legalább 20 %-os mértékű,
1.473.000 forint összegű saját erőt.
5.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy

a) a pályázatban megjelölt célokra az európai unió által
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem
részesült,
b) a

támogatásból

megvalósuló

beruházást

a

beruházás

megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg
és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó
részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,
c) a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz.

6.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében
működjön együtt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
7.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze
a képviselő-testület elé.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: a 6. pont tekintetében a pályázat benyújtásának határideje. 2012. április 2.
a 7. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.

Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. március 29.
dr. Varga Katalin
körjegyző
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40/2012. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat
pályázat közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybe vételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM. rendelet 8.§
szerinti, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására, térfigyelő
kamerarendszer-bővítésére. A beruházás összköltsége: bruttó 2.539.873 forint.
2.) Sióagárd

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

2012.

évi

költségvetésében biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges, legalább 20
%-os mértékű, 507.975 forint összegű saját erőt.
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjék.
4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: a 3. pont tekintetében a pályázat benyújtásának határideje. 2012. április
2. ; a 4. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.
Háry János sk.

dr. Varga Katalin sk.

polgármester

körjegyző

A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2012. március 29.
dr. Varga Katalin
körjegyző

