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Kecskéd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2852. Kecskéd, Vasút u. 105.

Jegyzőkönyv
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. február 6-i rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Grúber Zoltán polgármester köszönti a jelenlévő képviselő-testületi tagokat. Megállapítja,
hogy a hét főből 5 fő van jelen, a testület határozatképes. Csapucha Tamás képviselő, és
Tomayer Béla képviselő távolmaradást jelzett. Köszönti Antalné Zabányi Júlia jegyző
asszonyt, valamint Suhai Judit előadó asszonyt, akit felkért a jegyzőkönyv vezetésére.
Grúber Zoltán polgármester: A mai ülést telefonon hívtam össze. Egyetlen napirendi
javaslat van: Iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése (BM pályázat)
Kérem, aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a
jelenlévő öt fő képviselő. Öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő határozatot hozta:
13/2014. ( II.6.) KT. számú határozat
Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot
elfogadta:
1. Iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése (BM pályázat)
Ea:
Grúber Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
1.napirend: Iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése (BM pályázat)
Grúber Zoltán polgármester: ismertette a 4/2014.(I.31.).sz. BM.rendeletet, amely alapján
lehetőség van az iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztésére. Javasolja a
pályázat benyújtását . Erre már 2011-ben nyújtottunk be egy ugyanilyen pályázatot, de sajnos
nem nyertünk. Az iskolai tornateremre és a kiszolgáló helyiségekre már nagyon ráfér a
felújítás. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 20 millió ft. 80 %-os a támogatottsága.
A pályázatot február 13-ig lehet benyújtani az ebr 42 önkormányzati rendszerbe és ezzel
egyidőben papíralapon is be kell nyújtani a MÁK-hoz.
A pályázattal kapcsolatban a következő határozatok meghozatalára van szükség.
1. Sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a
költségvetésből a sportra fordítandó összeget kell meghatározni.
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Szavazott a jelenlévő 7 képviselő. Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő határozatot hozta:
14/2014./II.6./KT.sz. határozat
Kecskéd község Önkormányzat képviselő-testülete a sporttal kapcsolatos részletes feladatait,
kötelezettségeit, valamint a sportra fordítandó összeget a következők szerint határozza meg a
Sportkoncepció alapján a 2014 évre vonatkozóan:
1. Óvoda vonatkozásában
1. fejleszteni kell az óvodai tornaszobát
2. játékos sporteszközöket biztosítani kell az óvodai sportfeladatok ellátásához
2. Általános Iskola vonatkozásában
1 fel kell újítani az iskolai tornatermet és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket (öltözők,
vizesblokk)
2. ösztönözni kell a kölcsönösen előnyös iskola-sportegyesület együttműködést,
3. Kecskédi Községi Sportkör vonatkozásában
1. az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévő sportlétesítmény
használatát az egyesület számára.
2.az önkormányzat támogatja a testnevelési és sportfeladatok ellátásából részt vállaló
egyesület működését.
4. A célok megvalósításának forrása.
1.
a helyi sport működési támogatása az önkormányzat
pénzügyi lehetőségei szerint, a költségvetésben biztosított forrásból.
2
fel kell kutatni a felújításhoz, fejlesztéshez szükséges pályázati forrásokat.
3.
2014. évben az iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségek felújítására
benyújtott pályázathoz 4 053 359 Ft önrészt, valamint a sportegyesület
támogatására 2 100 000 Ft-ot. biztosít
Határidő: folyamatos
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
2. határozni kell az önerő biztosításáról és összegéről is
Szavazott a jelenlévő 7 képviselő. hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő-testület a következő határozatot hozta:
15/2014./II.6./KT.sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzata úgy döntött hogy:
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM alapján pályázatot nyújt be az Iskolai
tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése céljából az önkormányzat 2011-2014.
közötti Sportkoncepciójához kapcsolódóan, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a
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gyermekek egészségének megőrzéséhez, személyiségük formálásához, fizikai és erkölcsi
nevelésükhöz.
A pályázat benyújtásához, megvalósításához költségvetéséből biztosítja a szükséges
önerőt, mely a 80%-os támogatási mértéket figyelembe véve 4 053 359 Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges lépések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester
Grúber Zoltán polgármester:
Dönteni kell a pályázatíróról is. Négy ajánlatot kértünk. Az ECONOSERVE Kft 50 ezer +
áfa pályázatírási díjat , valamint nyertes pályázat esetén 3 % sikerdíjat + a pályázat
végelszámolásánál még 1%-ot kér, MAPI Kft pályázatírási díjat nem kér, de 400 ezer + áfa
sikerdíjat és 400 ezer ft + áfa bonyolítási díjat kér. A PREBA Kft 650 ezer Ft+ áfa sikerdíjat
kér, a PROVIS 2000 Kft Bauer Zsolt 50 ezer+ áfa pályázatírási dijat + 100 ezer ft +áfa
szerződéskötéskor + 50 ezer ft+áfa végelszámoláskor kér
Szavazott a jelenlévő 7 képviselő. Hat igen szavazattal, egy ellenszavazattal és tartózkodás
nélkül a képviselő-testület a következő határozatot hozta:
16/2014./II.6./KT.sz. határozat
Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött hogy:
1. az Iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése c. pályázat elkészítésével
a PROVIS 2000 Kft-t bízza meg.
2. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Grúber Zoltán polgármester

kmf.
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Grúber Zoltán
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