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Előterjesztő: Rózsahegyi Tibor polgármester
Előkészítő: Szarvas Zsolt osztályvezető-helyettes
ELŐTERJESZTÉS 7. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2022. január 24-i ülésére
Tárgy: Óvoda felújítás többletköltségeit tartalmazó megállapodás módosítása
Melléklet: megállapodás módosítása tervezet
Tisztelt Képviselő-testület!
Pécsely, Dörgicse, Vászoly és Balatonszőlős Községek Önkormányzatai 2021. július 14-én kelt
megállapodást kötöttek a Pécsely Község Önkormányzata által az óvoda felújítására (Pécsely
379/11 hrsz.) kapott támogatás (BMÖGF/661-1/2019. - 100millióFt, valamint a BMÖGF/8971/2020. - 60millióFt) feletti költségek közös megfinanszírozására. Ebben a megállapodásban az
önkormányzatok szabályozták a felújítás többletköltségének ismert összegét, a többletköltségek
megfizetésének önkormányzatokra jutó összegeit, és a költségviseléssel kapcsolatos eljárásrendet.
Ezt az eljárásrendet a költségviselési megállapodás 7. pontja szabályozta, amelynek módosítása vált
szükségessé az előterjesztéshez mellékelt „Megállapodás módosítás költségviselés tárgyában” című
szerződés tervezetben foglaltak szerint. E pont módosításának indoka, hogy felmerültek olyan
egyéb kisértékű kiadások, költségek, amelyeket a pályázati támogatás nem támogatott, azonban a
felújítás során szükséges kiadások voltak (csepegtető tálca, fali polc, szelektív szemetes edény,
tűzhely, hűtőszekrény, karnis, villamos elosztót takaró szekrény). Ezek a tételek már rendezve lettek
az önkormányzatok részéről, azonban ennek szerződéses formáját is szükséges rendezni.
Javaslom, hogy a testület támogassa a megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete alapján
az alábbi határozati javaslat szerint.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és elfogadására.
Vászoly, 2022. január 18.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2022. (I. 24.) képviselő-testületi határozat
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Óvoda felújítás
többletköltségeit tartalmazó megállapodás módosítása” című napirendet, és az alábbi döntést
hozta:
1. Vászoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és jóváhagyja a Pécselyi Óvoda
felújításával kapcsolatban felmerülő többletköltségek viselésével kapcsolatban 2021. július
14-én megkötött megállapodás 7./ pontjának módosítását a határozat melléklete szerinti
módosító megállapodásban foglaltak alapján.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító megállapodás aláírására.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: azonnal

