
1 

Egyházasfalu Község Önkormányzata 

1-6/2015.05.28. 

 

    JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 

2015. május 28-án 17.00 órai kezdettel az 

önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott  képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: : Sándor József polgármester,                                                                                                                                                                                                                                
                           Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester,  Lakatos     

                           Bálint, Major Izabella, Pálfi Patrik József    települési képviselők,  

         

Tanácskozási joggal vesz részt a képviselőtestületi ülésen:  

Dr. Dénes Lajos jegyző ,  Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző,  Biró Erzsébet igazgatási 

főelőadó 

Sándor József polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a települési 

képviselők és a polgármester megjelent a képviselő-testület ülésén, így az ülés határozatképes. 

 

 A képviselő-testület ülését megnyitotta. Napirendül a következőket javasolta: 

 

Napirendi  javaslat: 
 

1.) Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok   

     Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester   
 

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

25/2015. (V.28.) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. május 28-án megtartott 

képviselő testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok   

     Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester   

 

1.) Napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok   

     Írásbeli előterjesztés, előadó: Sándor József polgármester   

 

Sándor József polgármester: a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklete II. 9. pontjában nevesített önkormányzati feladatellátást szolgáló 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázat nyújtható be. 

A pályázat céljának javasolja az Egyházasfalu Község Önkormányzatának fenntartásában 

működő Egyházasfalu 379. helyrajzi szám alatt található, óvodai,- iskolai gyermekétkeztetést 

szolgáló főzőkonyha felújítását, fejlesztését.  

A fejlesztés megvalósulásának helye: Egyházasfalu, Fő u. 30. (Egyházasfalu 379. helyrajzi 

szám). 
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A konyhafelújítás,- eszközbeszerzés összegét a benyújtott árajánlatok alapján – bruttó 

2.149.472,-Ft azaz kettőmillió-egyszáznegyvenkilencezer-négyszáz- hetvenkettő forint 

összegben javasolom megállapítani – az alábbi forrásösszetétel szerint: A fejlesztés 

forrásösszetétele: saját forrás 107.474, Ft, támogatásból igényelt összeg:2.041.998,-Ft. 

Összesen:2.149.472,-Ft. 

Javasolom, hogy a képviselő-testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetésről szóló 

1/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletében biztosítsa. 

Lakatos Bálint képviselő: javasolom, a polgármester előterjesztése szerint a pályázatot 

benyújtani. 

Major Izabella képviselő: a pályázati lehetőséget jónak tartom, javasolom benyújtani. 

Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester: a pályázat benyújtását a polgármester 

előterjesztése szerint támogatom. 

Pálfi Patrik József képviselő: támogatom a pályázat benyújtását az előterjesztés szerint. 
  

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

26/2015.(V.28.) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete    

II. 9. pontjában nevesített önkormányzati feladatellátást szolgáló gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatására  pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: Az Egyházasfalu Község Önkormányzatának fenntartásában működő  

Egyházasfalu 379. helyrajzi szám alatt található, óvodai,- iskolai gyermekétkeztetést szolgáló 

főzőkonyha felújítása, fejlesztése.  

A fejlesztés megvalósulásának helye: Egyházasfalu, Fő u. 30. (Egyházasfalu 379. helyrajzi 

szám) 

A képviselő-testület a konyhafelújítás,- eszközbeszerzés összegét a benyújtott árajánlatok 

alapján – bruttó 2.149.472,-Ft azaz kettőmillió-egyszáznegyvenkilencezer-négyszáz- 

hetvenkettő forint összegben állapítja meg, - az alábbi forrásösszetétel szerint: 

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés: konyha felújítás,- eszközbeszerzés 2015. év 

   (adatok forintban) 

- Saját forrás:    107.474,- Ft 

- Támogatásból igényelt összeg:          2.041.998,-Ft 

Összesen:             2.149.472,-Ft 

Kettőmillió-egyszáznegyvenkilencezer-négyszázhetvenkettő  

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.26.) 

önkormányzati rendeletében biztosítja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat beadja és a döntésről az 

érdekelteket értesítse. 
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Felelős: Sándor József polgármester 

Határidő: 2015. május 29. 

 

Sándor József polgármester: javasolom, hogy a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II.4 pontjában nevesített 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására , a b.) alpont szerinti utak, 

járdák, hidak felújítása, című feladat megvalósítására pályázatot nyújtson be.  

A pályázat céljának javasolom az Egyházasfalu településen a 205/hrsz-ú Széchenyi utca 

járdáinak felújítását, Széchenyi utcai Templomnál lévő buszforduló burkolatának felújítását.   

A fejlesztés megvalósulásának helye Egyházasfalu, Széchenyi utca 205. helyrajzi szám. 

A fejlesztés forrásösszetétele saját forrás 2.092.081 Ft, támogatásból igényelt összeg 

11.855.137, Ft, összesen 13.947.218 Ft. 

Javasolom, hogy a képviselő-testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletében biztosítsa. 

 

Lakatos Bálint képviselő: javasolja a pályázat benyújtását. 

Major Izabella képviselő: a pályázati lehetőséget jónak tartja, a vasútállomás felé a járda 

felújítása a biztonságos közlekedés miatt fontos, javasolom a pályázatot benyújtani. 

Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester: a pályázat benyújtását a polgármester 

előterjesztése szerint támogatom a javasolt járdák felújítását szükségesnek tartom.     

Pálfi Patrik József képviselő: támogatom a pályázat benyújtását a járdák felújítását a 

polgármester előterjesztése szerint.   

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

27/2015. (V.28.) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzata ülésén úgy határozott, hogy a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet II.4 pontjában nevesített 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a b.) alpont szerinti utak, 

járdák, hidak felújítása, című feladat megvalósítására pályázatot nyújt be.  

A pályázat célja: Egyházasfalu  településen a 205/hrsz-ú Széchenyi utca járdáinak felújítása, 

Széchenyi utcai Templomnál lévő buszforduló burkolatának felújítása.   

A fejlesztés megvalósulásának helye: Egyházasfalu, Széchenyi utca 205. helyrajzi szám 

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

 

MEGNEVEZÉS                                                 2015.év 

                                                                       ( adatok forintban ) 

- Saját forrás                                             2.092.081 Ft 

- Hitel                                                          0 Ft 

- Támogatásból igényelt összeg               11.855.137 Ft  

- Egyéb támogatás ( nevesítve )                  0 Ft  

- Egyéb forrás                                              0  

- Összesen:                                               13.947.218 Ft 

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.26.) 

önkormányzati rendeletében biztosítja. 
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A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására. 

 

Határidő: 2015. június 09. 

Felelős: Sándor József polgármester            

 

 

Sándor József polgármester: a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait megtárgyalta a 

képviselő-testület, megköszöni az ülésen való részvételt.  

 

 

 

  

K.M.F. 

 

 

 

 

 

 

           Sándor József                                                          Dr. Dénes Lajos  

            polgármester                                                                  jegyző 

 

 


