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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 06.-án 

tartott rendkívüli ülésén. 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést, elmondja, hogy a rendkívüli ülés anyagát 

mindenki megkapta. A testület határozatképes.  

Az ülésnek egy napirendi pontja van, kéri a napirend elfogadását. 

 

Döntéshozatal: A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag  – elfogadta a 

napirendet. 

 

14/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  

Az ülés napirendje: 1./Óvoda épületének  infrastruktúrális fejlesztési pályázat benyújtása  

 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2014. 02. 13. 

 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy minden 

lehetőséget megragadjanak, amikor ilyen lehetőség nyílik az intézmények korszerűsítésére. 

Ebben a testület valamennyi tagja egyetértett és döntöttek a pályázat benyújtása ügyében. 

 

Döntéshozatal: A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag  – az alábbi döntést 

hozza: 

 

 

15/2014. (II.06.) önkormányzati határozat: 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatnak képviselő-testülete úgy határozott, hogy a egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet felhatalmazása alapján a kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása címszó alatt, a Nagycenki 

Aranypatak Óvoda pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: 

- épület felújítása, fűtéskorszerűsítése 

- hőszigetelés 



2 

 

 

Készült: 2014.február 06.-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen 

 

- a feladatellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése (étkeztetés)  

 

Az oktatási intézmény elnevezése:  Nagycenki Aranypatak Óvoda 

Az oktatási intézmény címe:   9485 Nagycenk, Szent Imre utca 2. 

 

A projekt teljes összege: 

Külső-belső felújítás (fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és eszközbeszerzés) 

Összesen:             20 918 671,- Ft 

 

Támogatási igény: 

Építési célra igényelt támogatás összesen:              15 528 843,- Ft 

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen:   1 206 093,- Ft  

Igényelt támogatás összesen:                          16 734 936,- Ft 

   

Vállalandó önerő összege:       4 183 735,- Ft 

(a fejlesztéshez szükséges összeg 20 %-a) 

Közfoglalkoztatásra fordított összeg:        776 442,- Ft  

(Az építési célra igényelt támogatás 5 %-a) 

 

A rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a támogatás maximális mértéke a 

fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a. 

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 

intézkedjen. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

   Percze Szilvia jegyző 

Határidő: 2014. 02. 13. 

 

 

 

Csorba János polgármester az ülést bezárta. 
 

 

 

 

kmf 

 

……………………………                                                  ………………………………… 

Csorba János pogármester                                                               Percze Szilvia jegyző  


