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ELŐTERJESZTÉS
Vászoly Község Önkormányzata Képviselő testületének
2021. augusztus 16. napján tartandó
nyilvános testületi ülésére
Tárgy: Kökörcsin Tagóvodába konyhai eszközök beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pécsely 379/11 hrsz. alatt felvett „kivett óvoda” megjelölésű ingatlanon megvalósuló óvodaépület
felújítás és átépítés teljes megvalósításához az elnyert támogatás nem nyújt fedezetet, további
költségek merültek fel. Az óvodaépület felújítása kapcsán felmerülő többletköltségek költségviselése
tárgyában a négy tulajdonos önkormányzat között megállapodás jött létre.
A Pécselyi Kökörcsin Tagóvoda konyhája is átalakításra került a felújítás során, tálalókonyha került
kialakításra. Az eddigi konyha felszereltsége elavult, illetve a jelenlegi tálalókonyha mérete nem teszi
lehetővé, hogy az eddig használt eszközök (mosogató, asztal, szekrény) visszaépítésre kerüljenek.
Felmérésre kerültek az óvodai tálalókonyha működéséhez szükséges eszközök.
Pécsely Község Önkormányzat polgármesterének javaslata, hogy 1.400.000 forintos keretösszeget
határozzunk meg az árlistából kiindulva.
A költségek a 4 tulajdonos önkormányzat (Dörgicse, Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly) között – a
megállapodás alapján - egyenlő ¼ -¼ arányban kerülnek megosztásra, így az egy önkormányzatra
jutó keretösszeg 350.000.- Ft.
A konyhai felszerelések beszerzésére Pécsely Község Önkormányzata köt szerződést a tulajdonos
önkormányzatok jóváhagyásával, majd teljesítésigazolást követően a megállapodásban rögzített
arányban tovább számlázza a többi költségviselő felé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Vászoly, 2021. augusztus 10.

Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat:
Vászoly Község Önkormányzat képviselő-testületének
…./2021. VIII.16.) határozata
1. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pécsely 379/11 hrsz. alatt
felvett „kivett óvoda” megjelölésű ingatlanon megvalósuló óvodaépület felújítás és átépítés
során az óvoda tálalókonyhájának eszközbeszerzésére - árlista alapján - megállapított
1.400.000 forint keretösszeget.
2. Az óvodaépület négy önkormányzat közös tulajdonában van, az óvodaépület felújítása
kapcsán felmerülő többletköltségek költségviselése tárgyában a négy önkormányzat között
megállapodás jött létre, amely alapján Vászoly Község Önkormányzata viseli a költségek 1/4
részét, 350.000 Ft keretösszeget.
3. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 350.000 Ft keretösszeg fedezetét a
2021. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
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