JEGYZŐKÖNYV
Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat
Képviselő-testületének 2012. április 19-én megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint felsoroltak.
Fazekas László köszönti a képviselő-testület jelen lévő tagjait, a megjelent érdeklődőket, a
meghívottakat és a kábeltelevízió nézőit.
Megállapítja, hogy 10 képviselő jelen van, tehát a képviselő-testületi ülés határozatképes.
Durázi Jánosné és Szőke Szabolcs előre jelezte távolmaradását az ülésről.
A képviselő-testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Elter János és Tóth János képviselőket javasolja, amit a képviselőtestület tudomásul vett.
Fazekas László: Egyebekben kinek lesz kérdése, interpellációja, közérdekű bejelentése?
Kovács Lászlóné képviselő kér szót.

Napirend:
1./ A Luther utcai óvoda felújítására benyújtott pályázat hiánypótlása
Előadó: Fazekas László polgármester
2./ Egyebek
Fazekas László: Kérdése kinek van a napirendi javaslattal kapcsolatban? Nincs. Véleménye,
kiegészítése, más javaslata? Nincs.
Aki elfogadja a napirendre vonatkozó javaslatot, most kérem, jelezze azt.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.
1./ A Luther utcai óvoda felújítására benyújtott pályázat hiánypótlása
Előadó: Fazekas László polgármester
Fazekas László: A meghozott határozatnak vannak olyan kellékei, amelyek nem egyértelműen
szerepeltek határozatunkban. Semmiféle tartalmi, érdemi változtatás nincs, viszont
hiánypótolnunk kell.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, most kérem, hogy jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
60/2012. (IV. 19.) határozat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 36/2012. (II.23.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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A KMOP-4.6.1-11 kódszámon a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében
meghirdetett „Nevelési intézmények fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatának
adatai a következők:
A projekt címe: Albertirsai Tündérkert Óvoda átalakítása és bővítése
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2730 Albertirsa, Luther u. 8.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 292
A pályázati konstrukció száma: KMOP-4.6.1-11
A projekt összes költsége: 121.920.000,- Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 121.920.000,- Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 6.096.000,- Ft
A pályázat benyújtásakor igényelt támogatási összeg: 115.824.000,- Ft
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét költségvetésében elkülöníti.
Határidő a hiánypótlásra: 2012. április 21.
Felelős: Fazekas László polgármester
Képviselői egyebek:
Kovács Lászlóné: A körzetemből jelezték, hogy a Dánosi sorompónál előfordult már két
alkalommal is, hogy amikor leengedik a sorompót és a járművekkel meg kell állni, a
bicikliseket fényes nappal tizenéves roma gyerekek akarják kirabolni. Javaslom, hogy hívjuk
fel erre a rendőrök figyelmét.
Fazekas László: Rendben, felhívom Örsparancsnok Urat.
Van-e valakinek egyéb, fontos felvetése? Nincs. Az ülésen más nem lévén nagy tisztelettel
megköszönöm minden Képviselő Társamnak a munkáját, köszönöm a kábeltelevízió nézőinek
a figyelmét, és mindazokét, akik itt voltak velünk meghívottként, vagy érdeklődőként.
A nyílt ülést ezennel bezárom.
k. m. f.
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