Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)
Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. november 8-i rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sükösd Tamás
Novák-Kovács Zsolt
Nagy Tibor
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Macsim András
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8 fő

Állandó meghívottak:

Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző, Varga István pályázati
és közbeszerzési referens, Szőnyegi Lajos műszaki
osztályvezető, Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezető.

Média:

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a
képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 1615 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az ülésteremben.
Első számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltánt megválasztani. Szavazásra
teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 8 igen (egyhangú) szavazattal
elfogadta. Második számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Bélát. Szavazásra teszi
fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 8 igen (egyhangú) szavazattal
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület
a javaslatot 8 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Napirend:
1.

247/2011.(X.14.) Kth. sz. határozat módosítása (LEADER pályázat benyújtása
Ügyességi „SKATE” pálya kialakítására)
Előadó: polgármester

Zárt ülés:
1.

Varga Zoltán tűzoltóparancsnok felmentése
Előadó: polgármester
A képviselőtestület rátér a
napirendi pont tárgyalására.

1.

247/2011.(X.14.) Kth. sz. határozat módosítása (LEADER pályázat benyújtása
Ügyességi „SKATE” pálya kialakítására)
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: természetesen nem megváltoztatni akarjuk a határozat tartalmát.
4.999.000 Ft-ra teszünk javaslatot, azért mert a pályázat elnyerhetősége és elkészíthetősége
szempontjából az 5 millió Ft alatti összegnek kardinális jelentősége van a támogatást nyújtó

szervezet és a vonatkozó adminisztráció tekintetében. Javaslom, hogy módosítsunk a
határozaton. Tartalmában ugyanazt a pályát szeretnénk megvalósítani, csak nagyon fontos,
hogy ne érje el a költség az 5 millió forintot és természetesen minden civilizált helyen, ha 5
millió forintig ad felhatalmazást a képviselőtestület, akkor abba beleférne az 5 millió forintnál
kevesebb összeg is. Itt nem. Itt pont annyira kell, hogy szóljon a felhatalmazás, mint
amennyire az összeg lesz majd az árajánlatok szerint.
A napirendi pontot a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Kérem a PVVB elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Tóth Béla: a PVVB a képviselőtestületi ülést megelőzően a bizottsági ülésen véleményezte a
napirendi pontot és 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
253/2011.(XI.08.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „247/2011. (X.
14.) Kth. sz. határozat módosítása (LEADER pályázat benyújtása
Ügyességi „SKATE” pálya kialakítására)” tárgyú előterjesztésben
foglaltakat megtárgyalta.
A képviselőtestület a 247/2011. (X. 14.) Kth. számú határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
A képviselőtestület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett
támogatásokra pályázatot nyújt be.
Célterületre vonatkozó információk:
Célterület azonosítója: 1 020 340
Célterület megnevezése: Helyi szabadidős infrastruktúra fejlesztése
LEADER HACS neve: Sárvíz Helyi Közösség
Fejlesztés megnevezése: Ügyességi „SKATE” pálya kialakítása
Sárbogárdon
Megvalósítás tervezett helyszíne : Sárbogárd, Ifjúsági park 934/2 hrsz
A fejlesztés forrásösszetétele:
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:
Saját forrás (áfa)
A projekt teljes költsége:

4.999.000,-Ft
1.249.750,-Ft
6.248.750,-Ft

A képviselőtestület a fejlesztés megvalósításához szükséges saját
forrás összegét az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében
biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok megtételére, együttműködési megállapodások
megkötésére és a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázat beadására 2011. november 15.
Felelős: polgármester

A rendkívüli nyílt ülésen több napirend, hozzászólás nem volt,
Dr. Sükösd Tamás polgármester az ülést 1623 órakor bezárja azzal, hogy
rövid szünet után zárt ülésen tárgyal tovább a képviselőtestület.
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