JEGYZŐKÖNYV

Készült:
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én de. 8,00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Furó Tiborné,
Sándor László képviselők.
Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal
Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási
joggal
Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet, Czigle Attila, Hutóczki Imre,
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét.
Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja: Mikáczó László Ferenc alpolgármestert és Sándor
László képviselőt
Nevezettek a javaslatot elfogadták.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:
1. Sportöltöző felújítására benyújtandó pályázat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
1. Sportöltöző felújítására benyújtandó pályázat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket
elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja: Mikáczó László Ferenc alpolgármestert és
Sándor László
képviselőt
b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Sportöltöző felújítására benyújtandó pályázat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Napirendek tárgyalása:

1.) Sportöltöző felújítására benyújtandó pályázat
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Hutóczki Péter polgármester:
A belügyminisztérium kormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM. rendeletével kötelező

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására
pályázati lehetőséget írt ki.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke településünk esetében 90%, 10% önerő vállalása
mellett. A pályázat összköltségvetésén belül az eszközbeszerzésre fordítható összeg az építési
költség 10%-a. Továbbá az önkormányzatnak vállalnia kell a BM rendelet értelmében, hogy a
támogatással megvalósuló beruházásnál az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább
5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében
közfoglalkoztatottat alkalmaz.
Fenti feltételek alapján támogatási igény 2 célterületre adható be:
1.)
óvoda, bölcsőde, illetve gyermekétkeztetést végző intézmény fejlesztése,
2.)
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás.
Településünkön az első célterület a gyermeklétszám mutatószámai alapján nem adható be,
mert nem igazolható a kapacitás bővítés indokoltsága.
A 2. célterületben van lehetőség pályázat benyújtására, a már felújított sportpályán az
sportöltöző épülete az amely felújításra szorul: tetőcsere és nyílászárók cseréje.
Sándor László képviselő:
Már így is nagyon szép lett a felújított sport pálya, ott játszótér, ha lehetőség van még az
öltöző további felújítására mindenképpen be kell nyújtani, ne menjen tönkre az épület.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2014. (II.11.) KT. sz. határozat
Fülöp község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat a sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről,
valamint a sport támogatásáról az alábbiakat tűzi ki.
I. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei:
1) Az önkormányzat – figyelemmel a sport fejlesztési koncepciójára – a sporttal
kapcsolatos feladatkörében
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak
végrehajtásáról
b) a helyi sportfejlesztési koncepció célkitűzéseivel összhangban
együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket
d) megteremti az állami fenntartású általános iskola és az önkormányzati
óvoda testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
2) A helyi sportkoncepció megalkotása, felülvizsgálata és végrehajtása során
kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztésére
b) az egészséges életmód és szabadidősport feltételeinek biztosítására
c) a gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az utánpótlás-nevelés, a családok,
hátrányos helyzetűek és fogyatékosok sportjának támogatására
d) iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek javítására
e) az iskolai testedzés feltételeinek megteremtésére, a diáksporttal
kapcsolatos feladatok meghatározására és segítésére
f) a meglévő helyi sportlétesítmények kihasználtságának biztosítására.
II. Együttműködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel

1) Az önkormányzat a község sportéletének fenntartásában és fejlesztésében
szorosan együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
2) Az 1) bekezdésben említett szervezetek tevékenységét az önkormányzat
sportcélra elkülönített pénzeszközeiből együttműködési megállapodás alapján
támogathatja.
3) A támogatásban részesülő sportszervezetek a támogatás összegéről és annak
felhasználásáról a támogatási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az
önkormányzat felé elszámolni.
4) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek önkormányzati támogatására
fordítható keretösszeg (továbbiakban: sportcélú támogatás) évente a
költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
III. A községi sportlétesítmények fenntartása, működtetése
1) A helyi szabadidős sporttevékenység és versenysport folytatásához
sportlétesítményként áll rendelkezésre a
- a fülöpi 99/hrsz (Fülöp, Penészleki utca) alatt található füves sportpálya,
- az önkormányzati tulajdonú, állami fenntartású iskolai tornaterem és udvari
sportpálya.
2) Az 1) bekezdésben felsoroltak közül tornaterem és udvari sportpályát az
Általános Iskola, a Penészleki utcai sportpályát az Önkormányzat üzemelteti.
3) Az önkormányzat a sportlétesítmények fenntartásához, állagmegóvásához és
működéséhez, fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében –
anyagi erőforrásaihoz mérten – biztosítja.
IV. Az iskolai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása
1) Az önkormányzat gondoskodik az iskolákban folyó sporttevékenységhez és az
iskolai sportkörök működéséhez szükséges ingatlanok tulajdonosi feladatok
elvégzéséről.
2) Az iskola – testnevelési alapfeladata ellátásán túlmenően – lehetőségei szerint
részt vesz a helyi sportszervezetek utánpótlás nevelésében és ennek érdekében
együttműködik velük a tanórán kívüli sporttevékenység szervezésében.
V. A sporttevékenység irányítása
1) A jogszabályokban és e határozatban meghatározott önkormányzati
sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket az önkormányzat képviselőtestülete gyakorolja.
2) A sporttal kapcsolatos önkormányzati döntéselőkészítő, szervező, végrehajtó
operatív teendőket a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal – erre kijelölt
munkatársa– látja el, igényelve hozzá a sporttal foglalkozó szakemberek és
szervezetek szakmai segítségét is.
VII. A sporttevékenység finanszírozása
1) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – sporttevékenységet
segítő – sportcélú támogatásra évente ilyen céllal betervezett összeget biztosít.
2.) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete az alábbi kiadási összegeket
szerepelteti és fordítja sportra:
- üzemeltetési, anyagköltség:
1. 285.000.-Ft
- karbantartás:
885.000.-Ft
- egyé szolgáltatás:
150.000.-Ft
- áfa:
626.000.-Ft
- Sporttevékenység működésének
támogatására pénzeszköz átadás: 1.000.000.-Ft
Összesen:
3.946.000.-Ft

Felhatalmazza a polgármestert
intézkedések megtételére.

a

határozat
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szükséges

Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: folyamatos

Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban …… jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan……… igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2014. (II.11.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
4/2014. (I.31.) BM. rendelet alapján pályázatot nyújt be „Óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás „ címen a fülöpi 99/2 hrsz.
alatt található sportöltöző felújítására.
A pályázat támogatási aránya 90%, önerőként 10% biztosítása szükséges.
A benyújtandó pályázat összköltsége:
Pályázatban igényelt támogatás:
Önkormányzat sajáterő:

13.026.354.11.723.718.1.302.636.-

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a saját forrás összegét az önkormányzat
2014. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2014. február 13.
Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és az ülést bezárja.
k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Mikáczó László Ferenc
Jkv. hitelesítő

Dr. Szombati Csaba
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző

Sándor László
jkv. hitelesítő

