Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
9/2019. K-t.

Jegyzőkönyv
A 2019. július 20-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(55/2019. sz. önkormányzati határozat)
(-/2019. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
9/2019. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. június 20-án megtartott rendkívüli
képviselőtestületi üléséről.
Ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galó
László, Jánszki István, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Távol van: Galda Levente képviselő.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési
ügyintéző.
Meghívottak: Rusznyák János PNÖ elnök.
Távol van: Rusznyák János PNÖ elnök.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 6 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:

Napirendek tárgyalása

1./Napirend: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.)
Pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a c) Az önkormányzat által működtetett saját konyha
infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével pályázati alcélra.
2.)
A pályázat keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda főzőkonyhájának Pilisszentkereszt, Mester u. 2 (Hrsz.: 423) eszközbeszerzése és
páraelszívórendszerének kiépítése valósul meg.
3.)
A projekt tervezett bruttó összköltsége 19.572.478,- Ft. A pályázat keretében igényelt támogatás
összege 18.593.854,- Ft. A projekt megvalósításához szükséges saját erő összegét 978.624,- Ft-ban
határozza meg, melyet 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
4.)

A tervezett megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

Megvalósítás ütemezése
Finanszírozás ütemezése
Tervezés, előkészítés 2019. II. negyedév
Tervezés, előkészítés 2019. II. negyedév
Pályázat benyújtása
2019. II. negyedév
Támogatás folyósítása 2019. IV. negyedév
Pályázat elbírálása
2019. III. negyedév
Kivitelezés
2019. IV. negyedév
Kivitelezés
2019. IV. negyedév
Eszközbeszerzés
2019. IV. negyedév
Eszközbeszerzés
2019. IV. negyedév
Projekt befejezése
2019. IV. negyedév
Támogatás elszámolása 2020. I. negyedév
5.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok
aláírására,
a
szükséges
mellékletek
beszerzése
érdekében
történő
kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
6.)

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Peller Márton polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
55/2019. (VI.20.) sz. önkormányzati határozat

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3.
melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
pályázat keretében a c) Az önkormányzat által működtetett saját konyha
infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével pályázati alcélra.
2.) A pályázat keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda főzőkonyhájának Pilisszentkereszt, Mester u. 2 (Hrsz.: 423)
eszközbeszerzése és páraelszívórendszerének kiépítése valósul meg.
3.) A projekt tervezett bruttó összköltsége 19.572.478,- Ft. A pályázat keretében igényelt
támogatás összege 18.593.854,- Ft. A projekt megvalósításához szükséges saját erő
összegét 978.624,- Ft-ban határozza meg, melyet 2019. évi költségvetés terhére
biztosítja.
4.) A tervezett megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
Megvalósítás ütemezése
Tervezés, előkészítés 2019. II. negyedév
Pályázat benyújtása
Pályázat elbírálása
Kivitelezés
Eszközbeszerzés
Projekt befejezése
Támogatás
elszámolása

Finanszírozás ütemezése
Tervezés,
2019.
előkészítés
negyedév
2019. II. negyedév Támogatás
2019.
folyósítása
negyedév
2019. III. negyedév Kivitelezés
2019.
negyedév
2019. IV. negyedév Eszközbeszerzés
2019.
negyedév
2019. IV. negyedév
2019. IV. negyedév
2020. I. negyedév

II.
IV.
IV.
IV.

5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési
eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
6.) Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Peller Márton polgármester

Napirendek után:
Képviselői kérdések:
-

1./Napirend: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. június 20-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A pénzügyminiszter a – belügyminiszerrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatott
hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (Költségvetési törvény)
3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.
A pályázat 2019. áprilisban megjelent és 2019. június 20-ig adható be.
A pályázat keretében az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
főzőkonyhájának Pilisszentkereszt, Mester u. 2 (Hrsz.: 423) eszközbeszerzése és Páraelszívórendszerének
kiépítése valósul meg.
A pályázati felhívás szerint Önkormányzatunk 95%-os támogatási intenzitás mellett igényelhet vissza nem
térítendő támogatást.
Kérjük ezért a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a Polgármester Urat felhatalmazni arra, hogy a pályázatot
benyújtsa.
A döntéshozatal az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilvános ülés
keretében, az 50. § rendelkezései alapján - figyelemmel a Képviselő-testület szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre –
minősített többségű szavazati arányt igényel.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében a c) Az önkormányzat által működtetett saját konyha
infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével pályázati alcélra.
2.) A pályázat keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda főzőkonyhájának Pilisszentkereszt, Mester u. 2 (Hrsz.: 423) eszközbeszerzése és
páraelszívórendszerének kiépítése valósul meg.
3.) A projekt tervezett bruttó összköltsége 19.572.478,- Ft. A pályázat keretében igényelt támogatás
összege 18.593.854,- Ft. A projekt megvalósításához szükséges saját erő összegét 978.624,- Ft-ban
határozza meg, melyet 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
4.) A tervezett megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

Megvalósítás ütemezése
Tervezés, előkészítés
2019. II. negyedév
Pályázat benyújtása
2019. II. negyedév
Pályázat elbírálása
2019. III. negyedév
Kivitelezés
2019. IV. negyedév
Eszközbeszerzés
2019. IV. negyedév
Projekt befejezése
2019. IV. negyedév
Támogatás elszámolása
2020. I. negyedév

Finanszírozás ütemezése
Tervezés, előkészítés
2019. II. negyedév
Támogatás folyósítása
2019. IV. negyedév
Kivitelezés
2019. IV. negyedév
Eszközbeszerzés
2019. IV. negyedév

5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői
megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások
lefolytatására.
6.) Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Peller Márton polgármester

Pilisszentkereszt, 2019. június 19.
Peller Márton
polgármester

