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Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott 

testületi ülésén 

 

Jelen vannak:  Balogh József János polgármester 

 Juhász István alpolgármester 

 Molnár Imre képviselő 

 

Igazoltan távol van: Csaplár Tibor képviselő 

 Csernák Lászlóné képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Vincze Miklós jegyző 

 Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető 

 
Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Balogh Csilla 

  

Balogh József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  

A mellékletként csatolt jelenléti ív alapján megállapította az ülés határozatképességét, mivel a 

megválasztott 5 fő képviselő közül 3 fő megjelent és az ülést megnyitotta. 

 

Az ülés napirendje: 

 
Napirend: 

 

1./ Fennálló tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 

     Előadó: Balogh József polgármester 

2./ A 4/2014. BM rendelet alapján óvodai nevelést végző intézmény fejlesztésre pályázat benyújtása 

     Előadó: Balogh József polgármester 

3./ Egyebek 

 

 

Balogh József polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet. 

A Képviselő-testület az ismertetett napirendet egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

9/2014. (II.11.) Kt. NORMATÍV határozat   
2014. február 11-én megtartott  

képviselő-testületi ülés napirendje 

 

Normatív Határozat 

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 11-i ülésén az alábbi napirendet  

fogadja el: 

Napirend: 

1./ Fennálló tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 

     Előadó: Balogh József polgármester 

2./ A 4/2014. BM rendelet alapján óvodai nevelést végző intézmény fejlesztésre pályázat benyújtása 

     Előadó: Balogh József polgármester 

3./ Egyebek 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő: azonnal 
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Az 1. napirendi pont tárgyalása: 

Fennálló tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 

 
Balogh József polgármester: Van-e a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, 

esetleg a hivatal részéről kiegészítenétek-e? Ha nem, akkor aki elfogadja a jelentést, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

10/2014. (II.11.) sz. Kt: 
Fennálló tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 

 

Határozat  

 

1./ Fülöpháza Község Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Homokhátság Fejlődéséért 

Vidékfejlesztési Egyesületben fennálló tagsági viszonyt fenntartja a 2014-2020 közötti 

tervezési időszakra is. 

 
Felelős: Balogh József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntés alapján a csatlakozási 

szándéknyilatkozatot Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület címére eljuttatni 

szíveskedjen. 

 

Felelős: Vincze Miklós jegyző 

Határidő:2014. február 15. 

 

 

 

 

2.napirendi pont tárgyalása: 

A 4/2014. BM rendelet alapján óvodai nevelést végző intézmény fejlesztésre pályázat benyújtása 

 

Balogh József polgármester: A tavalyi évben is benyújtottuk a pályázatot az óvoda felújítására, akkor 

sajnos nem nyertünk, és most szeretnénk ismét benyújtani. Az óvoda tetőszerkezetét cserélnénk ki a 

pályázati forrásból. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, kérem 

szavazzon.  

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta. 

 

11/2014. (II.11.) sz. Kt: 

A 4/2014 BM rendelet alapján óvodai nevelést végző intézmény fejlesztésre pályázat benyújtása 

 

Határozat 
 

1./ Fülöpháza Község Önkormányzata hozzájárul és támogatja, hogy Kerekegyháza Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a társulás székhely önkormányzata pályázatot nyújt be 

a Kerekegyházi Bóbita Óvoda alábbi  telephelyei 

 

Kerekegyháza, Fő utca 74. szám alatti 745 hrsz-ú ingatlan, 

Fülöpháza, József A. utca 1. szám alatti 100 hrsz-ú tagintézmény 

 

 főépületeinek tetőfelújítása és energetikai korszerűsítése érdekében,  a 

 4/2014. (I. 31.) BM rendelet  „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó      

 intézmények fejlesztése, felújítása” pontjában meghatározottak szerint.                           
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 A fejlesztés értéke  bruttó 31 576 288 Ft. A támogatás összege: 25 261 029 Ft. 

 

2./A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a Fülöpháza, József A. utca 1. szám alatti ingatlan 

fejlesztés megvalósításához szükséges bruttó 2 197 175 Ft összegű önerő biztosítására. 

 

3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló építéssel 

járó beruházás megvalósítása során a támogatási összeg  legalább 5 %-ának – 439 435 Ft-ot – 

mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat 

alkalmaz. A közfoglalkoztatás várható időtartama 2 hónap, a foglalkoztatottak száma 3 fő 

segédmunkás.  

 

4./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a bruttó 50 000  Ft összegű előkészítési díj 

biztosítására. 

 

5./ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejleszteni kívánt – Fülöpháza József A. utca 1. 

szám alatti, 100 hrsz-ú – ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi.  

 

6./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló 

beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének 

megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával- használja. 

Tudomásul veszi, hogy a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának 

átadását egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal, hogy az új fenntartónak a 

rendeltetésszerű használatot biztosítania kell. 

 

7./A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználására irányuló 

tevékenység az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) 

Kormány rendelet 87. § (1) bekezdés szerinti beruházásnak minősül. Kötelezettséget vállal arra, 

hogy a miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a rendeltetésszerű használatot 

biztosítja. 

 

8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az illetékes járási hivatal munkaügyi 

kirendeltségénél a közfoglalkoztatással kapcsolatos eljárásra, Kerekegyháza Város 

Önkormányzata polgármesterét a pályázat aláírására, benyújtására, nyilatkozatok tételére az 

esetleges hiánypótlások teljesítésére.  

 

Felelős: Balogh József 

Határidő: azonnal 

 

9./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a 2014. évi 

költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti döntést vegye figyelembe. 

 

Felelős: Vincze Miklós 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

3.Egyebek napirendi pont tárgyalása: 

Az Egyebek napirendi ponthoz kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Balogh József polgármester megköszönte a jelenlévő képviselők és munkatársak részvételét. Mivel az 

ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt, a polgármester az ülést 18:30 

órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 Balogh József János Vincze Miklós 

 polgármester jegyző 


