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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) 

Ülés ideje: 2019. április 16.  

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 

Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 

János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné 

gazdasági vezető.  

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, 

Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna, képviselők, dr. Bencze Zoltán 

jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető 

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz 

az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2019. (IV.16.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Bölcsődei fejlesztési program – Pályázati kiírás módosítása – nyilatkozat 

 Előadó: Bencze István polgármester 
 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
56/2019. (IV.16.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Bölcsődei fejlesztési program – Pályázati kiírás módosítása – nyilatkozat 

 Előadó: Bencze István polgármester 
 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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1./ Bölcsőde fejlesztési program – pályázati kiírás módosítása – nyilatkozat 

Előadó: Bencze István polgármester 

 

Bencze István polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a Magyar Államkincstár a  

Pénzügyminisztérium levele alapján, a 2018. évi Bölcsődei fejlesztési program pályázat 

kapcsán a következőkről tájékoztatta az önkormányzatot:  

 

A Pályázati Kiírás módosítása szerint az Önkormányzatot érintheti a maximálisan igényelhető 

támogatási összeg változása, tehát a jelenlegi 50 millió Ft-os támogatási összeg helyett 

maximum 75 millió forint támogatás igénylésére lenne jogosult feltéve, hogy a pályázati cél 

legfeljebb egy vagy kettő mini bölcsődei csoport létrehozása, az építés jellege pedig a 

meglévő épület bővítése vagy új bölcsődei feladatot ellátó épület építése.  

 

Az Ávr. 67. § (1) bekezdésében leírtakra figyelemmel a Minisztérium kérése, hogy az 

Önkormányzat írásban nyilatkozzon arról, hogy a pályázatát 

a) változatlan formában fenntartja, 

b) a J-I oszlop közti különbség összegével a támogatás összegét meg kívánja emelni, 

c) a pályázatát visszavonja a módosításokra figyelemmel, és új pályázat benyújtásával él. 

Ez utóbbi esetben kérem a pályázó jelezze azt is, hogy a papír formátumban megküldött 

pályázati dokumentáció visszaküldésére igényt tart-e. 

 

Amennyiben a c) pont estén az Önkormányzat a pályázati anyag módosítása mellett dönt, úgy 

a legfeljebb 75 millió Ft támogatási összeg igényléséhez a pályázat módosítása több 

szempontból szükséges (testületi határozat, műszaki tartalom változása, összberuházás 

összegének emelése stb.), ezért a pályázat visszavonása és ismételt beadása szükséges. A c) 

pont szerinti esetben a módosított Pályázati Kiírás alapján a miniszter évente több 

alkalommal, a pályázatok beérkezésének üteméhez igazodva fog döntést hozni úgy, hogy a 

döntés végső határideje 2020. június 4. 
 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a c. variációt fogadja el. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2019. (IV.16.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődei fejlesztési program 

keretében minibölcsődére beadott pályázatát visszavonja a módosításokra figyelemmel, 

és új pályázat benyújtásával él. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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57/2019. (IV.16.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődei fejlesztési program 

keretében minibölcsődére beadott pályázatát visszavonja a módosításokra figyelemmel, 

és új pályázat benyújtásával él. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 

megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze István       dr. Bencze Zoltán 

              polgármester                jegyző 

 


