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JEGYZŐKÖNYV  
 

 

Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 10-én 
15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  
 
 
Az ülés helye:  Tömegszervezetek háza -   3388 Poroszló, Fő út 2.  
 
 
Jelen vannak:   Bornemisza János polgármester  
   Józsa Gábor  alpolgármester 
   Dr. Rédecsi Árpád képviselő 
   Varga István képviselő 
    

Szabó Lászlóné jegyző 
                                    Kaloné Csiki Mónika gazd.vez.  
   Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető 
     
Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, 
hogy  a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. (Kiss Katalin és Görbe Károly, és Botos Sándor nincs jelen az 
ülésen.)  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Józsa Gábor alpolgármestert  és Varga István képviselőt. 
A Képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét.  
 
 
A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, 
tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat.  
 
 
Napirendi pontok:   
 
1.  Napközi konyha fejlesztésére, felújítására pályázat benyújtása  
Előadó: Bornemisza János polgármester  
 
2. Közterület elnevezés személyi-lakcím nyilvántartóban történő rögzítéséhez 
hozzájárulás  
Előadó: Bornemisza János polgármester  
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Napirendi pontok tárgyalása:  
1.  Napközi konyha fejlesztésére, felújítására pályázat benyújtása  
Előadó: Bornemisza János polgármester  
 
A napirendi pontok tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. 
 
Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzat 2013-ban pályázatot 
nyújtott be a napközi konyha felújítására, de nem nyert támogatást. Ebben az évben ismét 
lehetőség nyílt pályázat benyújtására  a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján  az egyes 
önkormányzati  feladatokhoz kapcsoló fejlesztési támogatás igénybevételére. Az 
önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézményének a  napközi konyha nem engedély köteles fejlesztésére, felújítására. A pályázat 
benyújtási határideje: 2013. február 13. A támogatási intenzitás  mértéke a 80 %., és a 
támogatási összeg 10 %-a felhasználható eszközvásárlásra.  A saját erő mértéke 20 %, 7,5 
millió forint, amelynek vállalásáról az önkormányzatnak döntenie kell.  
A benyújtandó pályázathoz mellékelni szükséges a napközi konyha felújítására kért 
árajánlatot.  Az Önkormányzat a tavalyi évben  már kért árajánlatot  a napközis konyhaépület  
felújítására.  A munkálatok elvégzésére  a   Szilvási Építő KFT (Mezőkövesd,  Eper út 51.) 
adott árajánlatot  bruttó 37.488. 912 -Ft összegben.  A cég   továbbra is fönntartja a tavalyi 
évben adott árajánlatát és az ő ajánlatuk kerül mellékletként becsatolásra a pályázati 
anyaghoz.  
 
Javasolja az előterjesztés alapján elfogadásra, hogy  a Képviselő-testület pályázatot nyújtson 
be a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján  kötelező feladatot ellátó intézményének a  napközi 
konyha (3388 Poroszló Palota út 4) felújítására, fejlesztésére,  30 millió forint  támogatásra, 
7,5 millió forint önerő biztosítása mellett.   
 
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 
0 nemleges, tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozza:  
 

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2014.(II. 10.) önkormányzati határozata: 

 
 

Poroszló Község Önkormányzata pályázatot nyújt be 30 millió forint támogatásra,   a  4/2014. 
(I.31.) BM rendelet alapján    kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézményének a 
napközi konyhának a  (3388 Poroszló, Palota út 4) fejlesztésére, felújítására. Az 
Önkormányzat a pályázathoz szükséges 7,5 millió forint  önerő   biztosítását vállalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.  
 
Határidő: 2013.02.13 
Felelős: polgármester,  
              jegyző 
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2. Közterület elnevezés személyi-lakcím nyilvántartóban történő rögzítéséhez 
hozzájárulás  
Előadó: Bornemisza János polgármester  
 
A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. 
 
Bornemisza János polgármester: A poroszló külterület 0292/2 hrsz-ú,  „Aranyosi dombi 
tanya” tulajdonosa, Bánrévi István és családja,  a tulajdonukban lévő ingatlanban tartózkodási 
helyet kíván létesíteni. A  személyi adat és lakcím nyilvántartásban  csak úgy lehet lakcímet 
és tartózkodási helyet létesíteni, ha az adott közterület elnevezésre kerül, és azt az 
önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja. Véleménye szerint nincs akadálya a közterület 
elnevezésének, viszont az ingatlan közművesítésével kapcsolatos dolgokat a  Képviselő-
testület nem tudja fölvállalni. 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadását.   
 
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2014.(II. 10.) önkormányzati határozata: 

 
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a személyi adat és 
lakcímnyilvántartás szótárkönyvében az új közterület neve Aranyosi dombi tanya 
elnevezéssel felvételre kerüljön 2014. 01. 01. napjától.  
 
Határidő: értelem szerint, 
Felelős: polgármester,  
              jegyző 
 
 
 
Bornemisza János polgármester:   A napirendi pontok tárgyalásához több észrevétel, 
hozzászólás nem lévén megköszöni az ülésen jelenlévők közreműködését, a  rendkívüli 
képviselő-testületi ülést 15 óra 50 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Bornemisza János         Szabó Lászlóné  
   polgármester                jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
Józsa Gábor          Varga István  
alpolgármester          képviselő 


