JEGYZŐKÖNYV
Készült 2018. május 24. napján (csütörtökön) 8 órakor a Városháza hivatalos helyiségében
megtartott rendkívüli önkormányzati képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)
Lőrincz György: Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselő jelen
van, továbbá azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek javaslatot az SZMSZ szerint
arra jogosultak. (2. sz. melléklet)
Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetértenek-e a képviselő-testület tagjai.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2018. (V. 24.) Kt. Határozata
Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő napirendet
fogadta el:
1./ TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: azonnal.

1./ Napirendi pont

-

TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala

Lőrincz György: A meghívóban szereplő pályázattal kapcsolatban kell döntést hoznia a
képviselő-testületnek. Ehhez a pályázathoz a megnyert összeg nem volt elegendő, az
önkormányzat már közel 50 %-ot tett hozzá. Valamennyi TOP-os pályázatnál bizonyos
mérföldkövek vannak, a befejezési határidő 2018. 10. 31. A meghívóban szereplő pályázatnál
elérkeztek az első mérföldkőhöz, beadták a beszámolót és ezt nem fogadta el az irányító hatóság.
Május 28-a a határidő arra, hogy az önkormányzat válaszoljon erre. A pályázati kiírásban
szerepelt az akadálymentesítés. Ha a felújítás nem építési engedély köteles, ezért nem kell
akadály mentesíteni. Ezt az első beszámolóban le is írták, de ezt kifogásolja az irányító hatóság
és kötelezik az önkormányzatot arra, hogy mind külső, mind belső akadálymentesítést létesítsen.
A belső akadálymentesítésre fizikailag nincs lehetőség, hozzá kellene építeni az épülethez. A
pályázaton összesen 9 M Ft-ot nyertek és már több, mint 5 M Ft-ot tett hozzá az önkormányzat.
A pályázatban viszont bővítés nincs, a meglévő épület korszerűsítésére van lehetőség.
Ugyanakkor az elmúlt két évben erőteljes növekedés mutatkozott a beiratkozott gyerekek
számában. Néhány gyermeket vissza is kellett utasítani. Korábban a képviselő-testület egy elvi
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döntést hozott arról, hogy a bölcsőde mellett található Idősek Klubját a pusztasomorjai iskolába
szeretné kihelyezni. Így abba az irányba bővíthető lenne a bölcsőde a későbbiekben. Ez most
aktuális lenne. Viszont ha a pályázat megvalósulna, öt éves fenntartási időszak vonatkozna rá,
így az Idősek Klubja felé a bővítést nem lehetne megcsinálni. Véleménye szerint ez egy
szerencsétlen helyzet. Tárgyaltak az államkincstárral. Az államkincstár véleménye is az, hogy ha
bővítési terveik vannak, akkor ezt a pályázatot engedje el az önkormányzat, mert információik
szerint az új kormányzás demográfiai kormányzás lesz. A súlypontok a születésszám mentén
fognak haladni. Ezért várható lesz bölcsőde bővítési pályázat is. A napirendi pontot megtárgyalta
a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Kérte Luka Jánost, ismertesse a
bizottság véleményét.
Luka János: A legkívánatosabb az, hogy a projekttől az önkormányzat álljon el. A bizottság
megvizsgálta, hogy ennek milyen hatása van a költségvetésre. A képviselő-testület a múlt ülésén
4,8 M Ft-ot szavazott meg még az eredeti összeghez a bölcsőde vonatkozásában. Mintegy 25 M
Ft-ba került volna az egész projekt, amiből 13 M Ft-ot adott volna az állam, 11,8 M Ft lett volna
az önkormányzat saját része. Eddig mintegy 4,5 M Ft került felhasználásra. További kiadást
azonban nem teljesít az önkormányzat. A bizottság javaslata az, hogy a támogatási szerződést
egyoldalú nyilatkozattal mondják fel, a konzorciumi együttműködési megállapodást pedig közös
megegyezés útján bontsák fel. Ily módon az eddig fel nem használt önkormányzati részt, mintegy
7 M Ft-ot az általános tartalékba vissza tudnak helyezni. Ezzel a 7 M Ft-tal a tartalék összege,
amely már most is elég alacsony, emelkedik.
Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság javaslatának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2018. (V. 24.) Kt. Határozata
1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 kódszámú „Kék Bagoly Bölcsőde” pályázat
tekintetében a 2017. 05. 30-án hatályossá vált támogatási szerződést egyoldalú
nyilatkozattal felmondja.
2. Jánossomorja Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 kódszámú
projekt kapcsán közös megegyezéssel kívánja felbontani a Konzorciumi
együttműködési megállapodást a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal.
Felelős: Lőrincz György polgármester
Határidő: 2018. június 15.

K. m. f.

Lőrincz György
polgármester

Dr. Péntek Tímea
jegyző
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