Szám: 103-7/2017.

UGOD
Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 8. napján 18 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8564 Ugod, Kossuth u. 32.
Szám: 103-7/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 8. napján 18 órakor
megtartott nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: Ugod - tanácsterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor polgármester, Pethő Attila, Szőke Zoltán, Bán
István képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Távol maradt: Sári Ferenc, Kovács Nándor, Csombó György képviselő
Közös hivatal dolgozója:
- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető

Vörös Tibor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 4
képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:
1. TOP-1.4.1.1-15 pályázat
mini bölcsőde kialakítása

Előadó:
Vörös Tibor
polgármester

2. Vegyes ügyek

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
Ugod
Önkormányzat
Képviselő-testület
határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a polgármester előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d TOP-1.4.1.1-15 pályázat mini bölcsőde kialakítása
E l ő a d ó : Vörös Tibor polgármester
(Előterjesztés a 21/2017. sz. üi. alapján)
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
52/2017./VI.8./sz. Ugod Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi:
- címe: Óvoda bővítése mini bölcsődével Ugodon
- helyszínének címe: Ugod, Klapka u. 2.
- helyszínének helyrajzi száma: 803/13.
- a felhívás száma: TOP-1.4.1-15-VE1
- a projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00022
- a projekt összes költsége: 70.327.643.-Ft
- a projekt elszámolható bruttó összes költsége: 67.927.343.-Ft
- a projekt teljes költségére vonatkozó önerő: 2.400.300.-Ft
- az igényelt támogatás összege: 67.927.343.-Ft
projekttel kapcsolatban kötelezettséget vállal, hogy az elnyert támogatás felhasználása során
az önkormányzati önerőt 2.400.300.-Ft összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetése –
1/2017. (II.28) önkormányzati rendelet - tartaléka terhére biztosítja, s az önerő összegét a
költségvetésben elkülöníti. Az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére felhatalmazza a
képviselő-testület a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős : Vörös Tibor polgármester

Vörös Tibor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 18 óra
10 perckor bezárta.
kmf.

Vörös Tibor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

