
21. számú jegyzőkönyv
Somorja Város Önkormányzata  Képviselő-
testületének 2017. március 28-i rendkívüli 

üléséről

Jelenlevők: lásd a mellékelt jelenléti ívet.

1.  Az ülés megnyitása

A város polgármestere az SZNT Tt. 369/1990-es sz. az önkormányzatokról 
kiadott törvénye 2. paragrafusának 1 bekezdése alapján, illetve e törvény későbbi 
kiegészítései és módosításai értelmében összehívta Somorja Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülését.

A városi képviselő-testület rendkívüli ülését Orosz Csaba, a város 
alpolgármestere nyitotta meg és vezette.  A bevezetésben igazolta a polgármester 
munkaképtelenség miatti távolmaradását. Köszöntötte a jelenlevő képviselőket és a 
Városi Hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a 19 képviselő közül 16 képviselő van 
jelen, tehát a képviselő-testület határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek Boróková Katarínát jelölte ki, s egyben megbízta a  
szavazatszámláló feladataival is.
 

A javaslóbizottság összetételére a következő javaslatot terjesztette elő: 
Bauer Edit mérnök, PaedDr. Veres Gábor, Méry János.

Lezajlott az 1. szavazás a javaslóbizottság összetételére:
a  jelenlévő képviselők száma – 16
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott – 0  
tartózkodott – 0

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Czafik Lászlót és Ürge Lajost jelölte.  
Lezajlott a 2. szavazás a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről:
a jelenlévő képviselők száma – 16       
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott - 0 
tartózkodott – 0
nem szavazott – 0 



Az ülés napirendjének kiegészítése:
A beterjesztett napirenddel kapcsolatban nem hangzottak el javaslatok és 
kiegészítések.    
A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot. 
Lezajlott a 3. szavazás a napirendről:
a jelenlévő képviselők száma – 16       
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott – 0  
tartózkodott – 0
nem szavazott – 0 

2. Javaslat a „Somorja városában a Gazdasori 
Ó v o d a é p ü l e t é n e k m e g n ö v e l t 
energiagazdaságosságot biztosító felújítása és az 
óvoda be fogadóképességének növe lése“ 
elnevezésű projekt és a megvalósításhoz szükséges 
költség-hozzájárulás jóváhagyására  

 
Lea Fašangová mérnök előterjesztette az anyagot, a Somorja városában a 

Gazdasori Óvoda épületének megnövelt energiagazdaságosságot biztosító 
felújítása és az óvoda befogadóképességének növelése“ elnevezésű projektet, 
amely a  a IROP-PO2-SC2.2.1-PZ-2016-1 számú pályázati  kiírás keretében volt 
kidolgozva, 2017.03.31-i benyújtási határidővel. 

A tervezet tárgya az óvoda befogadóképességének növelése hozzáépítéssel, 
a létesítmény meglevő részeinek felújítása, az óvoda körüli terület felújításához 
szükséges építészeti és technikai munkák elvégzése, valamint a Somorja 
központjában található óvoda épületének energiagazdaságosabbá tétele. Az óvoda 
felújításra szánt részei egyszintes gazdasági pavilonból és egy kétszintes oktatási 
pavilonból állnak. A másik, adminisztrációs célokra szolgáló épületre nem vonatkozik  
a projekt. Az óvoda befogadóképességének növelését az új pavilon felépítésével 
lehet biztosítani, amelyben két, 36 gyerek befogadására alkalmas osztály lesz 
kialakítva.  Az átalakítással kialakított új étterem megfelelő feltételeket biztosít majd 
a gyermekek étkeztetésére. Az energiagazdaságosság növelése az épület 
homlokzatának és tetőszerkezetének hőszigetelésével, a nyílászárók rései 
kitöltésével, a vi lágítótestek cseréjével, a fű tési rendszer hidraulikus 
nyomáskiegyenlítésével, illetve a rekuperációs (energiavisszaszerző) rendszer 
kiépítésével érhető el.
A projekt fő célkitűzései:

- az óvoda meglevő épülete befogadóképességének növelése hozzáépítéssel, 
két 18-18 gyerek befogadására alkalmas osztály kialakítása céljából,

- az épület meglevő részeinek felújítása új ebédlő kialakítása céljából, amivel 
megfelelő feltételek teremthetők a gyermekek étkeztetésére,  

- az óvoda területének építészeti és technikai átalakítása: inkluzív nevelést 



szolgáló elemek, valamint zöld infrastruktúra kialakítása, 
- az új osztályok anyagi-műszaki berendezése, beleértve a belső tér 

bútorzatát, oktatási segédeszközöket, a speciális nevelési szükségletű 
gyermekek számára készült segédeszközöket, 

- az óvoda épülete energiagazdaságosságának növelése.
A projekt célja Somorján a Gazdasori Óvoda infrastruktúrájának javítása és 

bővítése, ami elengedhetetlen a 3-5 év közti beiskolázott gyermekek számának 
növeléséhez, a  iskolaköteles kor előtti  színvonalas nevelés biztosításához – ami 
a kötelező iskolalátogatás sikerességének záloga – , továbbá megteremteni 
a feltételeket a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésére (inkluzív 
nevelésre) , megfelelő körülményeket biztosítani a gyermekek étkeztetésére, emelni 
az óvoda épületének energiagazdaságosságát. 

A projekt célcsoportja a 3-5-éves gyerekek. A projekt megvalósításával létrejön 

egy 110,5 m2 új pavilon, amely az óvodát alkalmassá teszi plussz 36 gyerek 
befogadására, megfelelő körülményeket teremt a gyerekek iskola előtti inkluzív 
nevelésére , segít a szülők magánéletének  és munkájának összehangolásában, 
a projekt megnöveli városunkban az esélyt az iskola előtti nevelés elérhetőségére 
valamennyi 3-5 év közti gyermek esetében, akik szülei ez iránt érdeklődnek.

A projekt összköltsége 603.595,28 €, ebből 398.166,52 € az elszámolható 
költség és a nem elszámolható költségek 205.031,76 € (el nem számolhatóak azok 
a költségek, melyek a kiírásban szereplő pénügyi határértéket túllépik). A projekt 
társfinanszírozása 205.031,76 € + 19.908,33 € (az elszámolható költségek 5 %-a).

Orosz Csaba – megnyitotta a vitát a témáról, és megkérdezte a képviselőket, 
hogy van-e valakinek kérdése vagy megjegyzése az előterjesztett anyaggal 
kapcsolatban.  

Andrássy Štefan mérnök – megkérdezte, hogy szélességben vagy 
magasságban fognak-e építeni

Lea Fašangová mérnök – építeni fognak szélességben és magasságban, mert 
két új osztályt és új ebédlőt építenek. Az épületet és a parkot is felújítják. 

Andrássy Štefan mérnök – az egész épületet hőszigetelik?
Lea Fašangová mérnök – csak az óvoda épületét, a másik épületet nem, mert 

két önálló épületről van szó.  
Prof. Ing. Élesztős Pavel, CSc. – nem láttuk a projektet, de tőlünk mint 

képviselőktől elvárják, hogy egyetértünk az építkezés és a felújítás finanszírozásával.  
Megkérdezte, ki volt a projekt kidolgozója, ki vette át a projektet, mely bizottságok 
tárgyalták meg a projektet.   

Lea Fašangová mérnök – ő már csak a teljes projektdokumentációt kapta 
meg.

Sármány Ervin mérnök – a projektdokumentációt 2005-ben vagy 2006-ban 
dolgozták ki, még az előző választási időszakban tárgyaltak róla. Most az aktuális 
projektkiírás és annak követelményei alapján azt csak átdolgozták.  

Prof. Ing. Élesztős Pavel, CSc. – rámutatott arra, hogy a kész projekt 
megtárgyalására nem hívtak meg szakembereket, hogy kizárják az esetleges 
hiányosságokat.    

Andrássy Štefan mérnök – megkérdezte, meddig kell leadni a projektet.
Lea Fašangová mérnök – van érvényes építkezési engedélyünk, a projektet 

2017.03.31-ig kell benyújtani, bár most kaptunk levelet a minisztériumból, hogy 
a projektek beadásának határidejét kitolták 2 héttel. 



Nagy Jozef – a 250 000,- € hatalmas összeg. Honnan vesszük? Hitelből? 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt az anyagot? 

Tóth Imrich mérnök – a költségvetésben erre a projektre van költségtervezet, 
de a projektre szükséges összeg több, mint az eredetileg a költségvetésben tervezett 
pénzeszközök, tehát szükség lesz a költségvetés megváltoztatására.   

Lea Fašangová mérnök – már tavaly tudtuk, hogy az összeg 220 ezer € lesz, 
ezt az összeget betettük az ezévi költségvetésbe. 

Nagy Jozef – ez azt jelenti, hogy a városi képviselő-testület ezt már 
jóváhagyta, akkor nincs miről tárgyalni.   

A javaslóbizottság felolvasta a határozati javaslatot.
Lezajlott a 4. szavazás  a Somorja városában a Gazdasori Óvoda épületének 

megnövelt energiagazdaságosságot biztosító felújítása és az óvoda 
befogadóképességének növelése“ elnevezésű projekt és a közös költségek 
jóváhagyásáról:

a jelenlévő képviselők száma – 16
a javaslat mellett szavazott – 16
ellene szavazott – 0  
tartózkodott – 0

Mivel a rendkívüli képviselő-testületi ülés kimerítette a jóváhagyott napirendet, 
a város alpolgármestere megköszönte a jelenlevőknek a részvételt, és az ülést a 
berekesztette.

Lejegyezte: Boróková Katarína


