
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. május 8-án 14:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete rendkívüli nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal (7717 Kölked, II. Lajos u. 12.)
tanácstermében.

Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Martényi János,
Gerber Csaba, Hegedűs Sándor, Késics János, Tutti Tibor, képviselők, Sch~tffer József és Füredi
Zoltán PUB-tagok,
Zinimermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, tanácskozási joggal meghívott.

Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 7 fő megjelent, az
ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Gerber Csaba és Késics János képviselőket kéri fel,
melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:

1.! Védőnői szolgálat épületének felújítása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

Napirend megtárgyalása:

1.! Védőnői szolgálat épületének felújítása

Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy a védőnői szolgálat épületének felújításával
kapcsolatban egy Újabb határozatot kellene hozni a képviselő-testületnek. A projektmenedzser
jelölte meg eredetileg önerőként a 11.299.088,-Ft összeget, amit most a MAK felülvizsgálva
módosítani kért. Ez az új szám jó lehet, hiszen a járulékos költségeket is csak arányosan
támogatja a pályázat (p1.: tervezés, rehab. szakmérnök, műszaki ellenőr, pályázati
projektmenedzser, stb., stb.) Az alábbiak értelmében kell dönteniük, hogy támogatják-e a
helyesen 12.469.214,- Ft önrészt a 11.299.088,- Ft helyett.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendhez, kéri, hogy szavazzanak a TOP-4.1.1-15
számú „Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden” című pályázat önrész
támogatásáról.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

82/2018. (V. 8.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a „Védőnői szolgálat épületének
felújítása Kölkeden” című projekt megvalósításához szükséges önerőt az alábbiak szerint
biztosítja:
Projekt címe: „Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden”
A projekt megvalósítás helyszínének pontos címe: 7717 Kölked, Rákóczi Ferenc utca 30.
A projekt megvalósítás helyszínének pontos helyrajzi száma: Kölked 453. hrsz.
A felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15
A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00019
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A projekt nem támogatható költsége helyesen, önerő: 9.896.368,- Ft ± 27%ÁFA =

12.568.387,- Ft
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bruttó 12.568.387,- Ft, azaz:
Tizenkettőmillió-négyszázhatvankilencezer-kettőszáztizennégy 00/100 forint összegű
önerőt költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

Km.f.

Csomor Tibor
polgármester

Gerber Csaba
jkv. hitelesítő

Zi erma -né dr. Kovács Anikó
jegyző
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Késics János
jkv. hitelesítő
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KÖLKED KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181

MEGHÍVÓ

Kölked Község Képviselő — testülete 2018. május 8-án (kedden) 1400 órai kezdettel tartja a
rendkívüli nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghivom.
Az ülés helye: Onkormányzati hivatal nagyterme.

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze Csomor Tibor
polgármesternél a 69/384-181-es vagy a 06-20/311-5504 telefonszámon!

1.1 Védőnői szolgálat épületének felújítása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

Kölked, 2018. április 26.

Csomor Tibor s. k
polgármester
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