
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 

2014. február 5. napján megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 5. 

napján megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Dunaegyháza Községháza tanácskozó terme. 

 

Jelen vannak:  Nagy Tamás polgármester,  

   Boldoczki Imréné alpolgármester, 

   Mogyorós Mária képviselő,  

   Poros Mihály képviselő, 

   Suhajda Imréné képviselő, 

   Thiesz Jenő képviselő, 

   Tóth Tibor képviselő. 

 

   Zsidóné dr. Faragó Monika jegyző.  

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Köszönti a képviselőket, az ülést megnyitja. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

12/2014. sz Önk. hat. 

 

Napirendi pontok elfogadása 

      H a t á r o z a t 

 

1./ Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendet. 

 

N A P I R E N D: 

 

 1./ Bogdán Lajos kérelmének tárgyalása 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                    polgármester 

 

 2./ Dunaegyházi Mákszem Óvoda infrastrukturális fejlesztése 

 

  Előadó:  Nagy Tamás 

                                   polgármester 

 



1./ N a p i r e n d: 

 

Bogdán Lajos kérelmének tárgyalása 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

 

Nagy Tamás polgármester 

 

Elmondja, hogy Bogdán Lajos 6323 Dunaegyháza, Munkás u. 1. szám alatti lakos kérelmezte, 

hogy a 037/8 hrsz-ú ingatlant Sirály tanya elnevezéssel és 1. házszámmal lássák el. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van- e valakinek kérdése, hozzászólása, 

vagy más javaslata. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

13/2014. sz. Önk. hat. 

 

Közterület elnevezés 

 

1./  Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal úgy határozott, hogy Bogdán Lajos 6323 

Dunaegyháza, Munkás u. 1. szám alatti lakos kérelme alapján 

a 037/8 hrsz-ú ingatlant Sirály tanya elnevezéssel és 1. 

házszámmal látja el. 

 

2./  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan 

közterületi elnevezését vezesse át a lakcímnyilvántartáson és 

egyéb nyilvántartásokban. 

 

2./ N a p i r e n d: 

 

Dunaegyházi Mákszem Óvoda infrastrukturális fejlesztése 

 

 Előadó:  Nagy Tamás 

                           polgármester 

 

Elmondja, hogy a Belügyminisztérium pályázatot írt ki infrastrukturális fejlesztésekre, 

ahogyan az elmúlt években is. Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be zsaluzásra és 

állványozásra, vakolásra és rabicolásra, aljzatkészítésre, hideg- és melegburkolat készítésére, 

bádogozásra, fa- és műanyag szerkezet elhelyezésére, szigetelésre, valamint épületgépészeti 

szerelvények és berendezések szerelésére. 

A saját forrás összege 2 190 337 Ft, a támogatásból igényelt összeg 8 112 359Ft, összesen 

10 302 696 Ft. 

 

 



Megkérdezi, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy 

hozzászólása. 

Mivel nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

14/2014. sz. Önk. hat. 

 

Dunaegyházi Mákszem Óvoda infrastrukturális fejlesztése 

 

1./  Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal úgy határozott, hogy az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 

előirányzatból Dunaegyházi Mákszem Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése címmel a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján 

pályázatot nyújt be. 

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

     

Megnevezés 2014. év 

Saját forrás
 

2 190 337,- Ft 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 8 112 359,- Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

 

Egyéb forrás   

Összesen 10 302 696,- Ft 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

Kmft. 

 

 

 

  Nagy Tamás      Zsidóné dr. Faragó Monika 

  polgármester                    jegyző 


