Iktató szám: 2-27/2016.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2016. JÚNIUS 01-JÉN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. TOP 3.2.1. pályázat benyújtása
Előadó: Gyarmati András
2. Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítása
Előadó: Gyarmati András

HATÁROZAT

75/2016.(VI.01.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

76/2016.(VI.01.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

77/2016.(VI.01.) képviselő-testületi határozat

TOP 3.2.1. pályázat benyújtása

78/2016.(VI.01.) képviselő-testületi határozat

TOP 3.2.1. pályázat megírására megbízás

79/2016.(VI.01.) képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a községi belterületi
utak felújítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 01-jén
7.30 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.)
nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Gyarmati András polgármester
Locskai Zoltán alpolgármester
Kolozsvári Rozália
Runákné Gulácsi Krisztina
Trembeczky Károly képviselők.
Lakosság részéről megérkezett Tóth-Vass Jánosné.
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
asszonyt.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent az ülésen, az ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Runákné Gulácsi Krisztinát és Trembeczky
Károlyt megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból
megállapítom, hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal,
hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője Runákné Gulácsi Krisztina és Trembeczky
Károly legyen, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
75/2016. (VI. 01.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 01-jén
tartott rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné
Gulácsi Krisztina és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
Gyarmati András polgármester: Szóbeli előterjesztésként 2 napirendünk van, az
egyik az útburkolatok felújításáról, a másik a polgármesteri hivatal energetikai
felújításáról szóló pályázat benyújtása. Van-e valakinek kérdése, kiegészíteni valója?
Nincs. Akkor a napirendi javaslatom a következő:
2

Napirendi javaslat
1. TOP 3.2.1. pályázat benyújtása
Előadó: Gyarmati András
2. Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítása
Előadó: Gyarmati András
Gyarmati András polgármester: Aki, a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
76/2016. (IV.01.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 1-jei rendkívüli
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. TOP 3.2.1. pályázat benyújtása
Előadó: Gyarmati András
2. Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítása
Előadó: Gyarmati András
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
1.sz. n a p i r e n d: TOP 3.2.1. pályázat benyújtása
Gyarmati András polgármester: Többször utaltam rá, hogy a 2016-2020-ig tartó
időszakra szóló pályázatokkal kapcsolatos egyeztetés a Csongrád Megyei Közgyűlés
alelnökével, és néhány képviselőjével mintegy 5-6 körben megtörtént. Pályázati
lehetőségünk van a községháza felújítására, megújuló energiával történő ellátására, ami
azt jelenti, hogy tetőhéjazatra napkollektor kerülne felszerelésre. Az épület formájának
megőrzése érdekében, beleértve az önkormányzati bérlakásokat is egységesen történne
meg a felújítás a hivatal épületével. Egységes lenne a cserép, a külső homlokzat és a
külső nyílászárók cseréje. Megújuló energiakorszerűsítést viszont nem engedi az
önkormányzati lakásokra a pályázat. A tetőhéjazatra kiépített fény kollektor
gépészetének kiépítésével a községháza fenntartása ingyenessé válhatna, kiváltaná a
fűtés és a villamos energiaszolgáltatást, sőt, ezt még nem ismerjük, hogy lesz-e plusz
tartaléka ennek a rendszernek, mert ha lesz, akkor visszacsatolásra kerül a hálózatra, ezt
követően pedig bevétele is származna az önkormányzatnak. Ennek a pályázatnak a
benyújtási határideje 2016. 06. 07. napja. A pályázat 100%-os támogatottságú, de az
önkormányzati bérlakások felújítását nem teszi lehetővé. Az erre jutó részt
önkormányzati költségvetésből kell finanszírozni. A pályázat olyan szakértelmet kívánt,
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energetikai, építészeti szakemberek közreműködését, ezért nem lehetett nekünk megírni.
A rendőrségi épületben fog megépülni ennek az egész rendszernek a gépészete. A
pályázatírásra a Csongrád Megyei Közgyűlés által létrehozott Csongrád Megye
Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t szeretné, ha megbíznánk. A pályázatban 5% mértékig
pályázat írási tevékenység számolható el. Ezért pályáznak, ezért dolgoznak, hogy ezt az
5%-ot el tudják ebből a pályázatból nyerni. Ahhoz, hogy ez a pályázat elkészüljön, az
említett szakembergárdát meg kell fizetni, nem utólag, mint ahogy finanszírozza a
pályázat. Ennek az összege körülbelül 250.000,- Ft. Ezt kellene megelőlegeznie az
önkormányzatnak. Amennyiben a pályázat nyer, visszakapjuk ezt a pénzt. A pályázat
elbírálási ideje, még akkor is, ha kitolják június 30. napjáig, akkor is várható ebben az
évben az elbírálása. A felújítás típusa miatt a munkát már ebben az évben nem lehet
megkezdeni. A megvalósításra 1,5 vagy két év lesz. Nyertes pályázat esetén, 2017
tavaszán megkezdődhet a munka. Tehát, egyrészt meg kell bízni a pályázatíró céget az
5% fejében, illetve biztosítani kell az önerőt. Ha az elkülönített összegbe nem fér bele a
bérlakásra jutó költség, akkor módosítanunk kell majd a határozatot. Amennyiben
kitolják a benyújtási határidőt június 30-ra, akkor a következő soros ülésen döntünk, ha
nem akkor rendkívüli ülést fogok összehívni.
Gyarmati András polgármester: Aki az elhangzottak alapján pályázat benyújtásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
77/2016. (VI. 01.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: TOP 3.2.1. pályázat benyújtása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország
Kormánya által közzétett TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek
energetikai
korszerűsítése című felhívásra 38.565.236,- Ft
összköltségvetésű pályázatot nyújt be 38.565.236,- Ft támogatási
összegre. A pályázatban nem finanszírozott költségekhez szükséges
4.000.000,- Ft-ot, azaz: négymillió forintot a 2017. évi költségvetésében
a fejlesztési kiadások terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat
sikeréhez szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő benyújtásra: a pályázati
egyebekben: értelem szerint

felhívásban

foglaltak

szerint,

Határozatról értesül:
Gyarmati András polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
Gyarmati András polgármester: Kérem, szavazzunk arról is, hogy a pályázatírással a
Csongrád Megyei Közgyűlés által létrehozott Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit
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Kft-t bízzuk meg, valamint arról, hogy a pályázat előkészítéséhez a mérnöki (építész,
energetikus stb.) munkák elvégzésére a fedezetet legfeljebb 250.000,- összegig
biztosítjuk.
78/2016. (VI. 01.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: TOP 3.2.1. pályázat megírására megbízás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP 3.2.1.
pályázat megírásával a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t
(címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.) bízza meg. A pályázatírás díja
a pályázat összköltségvetésének 5 %-a, 1.928.262,- Ft, azaz: egymilliókilencszázhuszonnyolcezer-kettőszázhatvanegy forint.
A képviselő-testület pályázat előkészítéséhez szükséges mérnöki
munkákra (építészeti tervek, energetikai felmérésék) 250.000,- Ft-ot,
azaz: Kettőszázötvenezer forintot biztosít a 2016 évi költségvetésében a
fejlesztési költségvetés terhére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat elkészítésével,
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére
Felelős: polgármester
Határidő értesítésre: azonnal, egyebekben: értelem szerint
Határozatról értesül:
Gyarmati András polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
2.sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítása
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm Tóth-Vass Jánosnét, foglaljon helyet. A
belterületi utak felújításáról már az előző testületi ülésen beszéltünk. Eredetileg úgy
indult, hogy a belső Rózsa sor meleg aszfaltozására elkülönítettük a 10 millió forintot,
amire az egyik vállalkozó olyan jó ajánlatott tett, hogy messze alatta marad ennek az
összegnek. Így alakult ki az a kép, hogy a Kisköz és az Orgona utca végének 8 méteres
szakasza is felújításra kerüljön. Az említett két rész mart aszfalt és emulziós réteggel
történne. E közben megjelent a pályázat, amire azt mondtam, hogy meg kell lépni, és
legfeljebb később valósul meg az összes útfelújítás, amit betervezünk. Ekkor keresett
meg Trembeczky képviselő társam azzal, hogy a Rózsa sornak az orvosi rendelő
kereszteződésétől Kojnok István féle ingatlanig húzódó szakaszt is borítsuk le. Az
összes árajánlatot bekértük. Az 1000 fő alatti településeknél 15 millió Ft-ra lehet
pályázni. Nem 100%-os támogatottságú, 25%-os önerőt igényel. Ezért hívtuk össze a
rendkívüli ülést, mert a benyújtási határidő 2016. június 2. napja. Ezzel kapcsolatosan
van-e kérdés? Minden területet belevettünk a pályázatba, több már nem fér bele. A
Maros utca kátyúzását elfelejtettem említeni, ez is a pályázat része.
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Gyarmati András polgármester: Van-e kérdés? Nincs. Aki a pályázat benyújtásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
79/2016. (VI. 01.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítására
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 3. melléklet II.
3. a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására, a pályázati kiírás 1 c) alcéljára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az alábbi
költségvetéssel nyújtsa be:
A fejlesztés összes költsége: 14.830.394,- Ft
A támogatás mértéke 75 %: 11.122.795,- Ft
A pályázat önereje 25 %:
3.707.599,- Ft
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat önerejét
3.707.599,- Ft, Hárommillió-hétszázhétezer-ötszázkilencvenkilenc Ftot a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 3.)
számú önkormányzati rendeletében, a fejlesztési kiadások terhére
biztosítja.
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
pályázatban vállalt önerő az önkormányzat számláin rendelkezésre áll.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
Határozatról értesítést kap:
Magyar Államkincstár Csongrádmegyei Igazgatósága, Szeged
Gyarmati András polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
Gyarmati András polgármester: A rendkívüli ülés napirendjeit megtárgyaltuk,
köszönöm a testületi tagoknak és jegyző asszonynak a megjelenést és az ülést bezárom.
(7.50 órakor)
k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Runákné Gulácsi Krisztina

Trembeczky Károly

jkv. hitelesítő

jkv. hitelesítő
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