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alpolgármester
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képviselő
képviselő
képviselő (6 fő)

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere tisztelettel köszönti a képviselőtestület
ülésén megjelenteket. A képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 1700 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel 6 képviselő tartózkodik az
ülésteremben.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Etelvári Zoltán és Novák Kovács Zsolt
személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú)
szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Novák Kovács Zsolt jegyzőkönyv
hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendet.
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő napirendet
elfogadta.

N a p i r e n d:
1.

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó:
jegyző

2.

Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Előadó:
polgármester

A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.
1.

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó:
jegyző

Dr. Sükösd Tamás: nem járt le a HVB tagjainak mandátuma, különösebb változás nem
történt. A jogalkotó úgy döntött, hogy szemben a korábbi gyakorlattal nem négy évre
választottuk meg a választási bizottságot, hanem újra kell választani ezen választás előtt is. A
Helyi Választási Bizottság tagjai ugyanazok, akik eddig is voltak Dr. Krencz Ferencné, Boda
János és Györéné Lengyel Teréz a tagok. Póttagok pedig Kozma András és Mikuli Béláné.
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölött a vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás vane?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
112/2014.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása” tárgyú napirendet
és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23. §-a alapján a Helyi Választókerületi Választási Bizottság
tagjainak :
Dr. Krencz Ferencné
Boda János
Györéné Lengyel Teréz
póttagoknak :
Kozma András
Mikuli Béláné
20.

7000 Sárbogárd, Ady E. u. 50.
7000 Sárbogárd, Árpád u. 22.
7000 Sárbogárd, Mikes köz 7. II/7.

7000 Sárbogárd, Dobó I. u. 6.
7000 Sárbogárd, Széchenyi u.

szám alatti lakosokat megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a választási
bizottsági tagok és póttagok eskütételéről gondoskodjon.
Határidő: 2014. szeptember 1.
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Felelős: polgármester
Jegyző

2.

Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
polgármester
Előadó:

Dr. Sükösd Tamás: ennek a támogatásnak a korábbi neve ÖNHIKI volt. Két dolgot fontos
ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kiemelni. Az egyik a Lakatos Eszter féle per, ami
alapján az önkormányzatnak van még fizetési kötelezettsége. Visszavertük azt a támadást,
hogy fizessük ki egy összegben a kártérítést, mert 3-4 hónap késéssel a kórház egy nagyobb
részletet kifizetett.
A másik pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak fizetendő fenntartási összeg.
Tehát ezt a két dolgot a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésénél figyelembe lehet
venni.
A napirendi pontot a PVVB tárgyalta.
A PVVB elnökhelyettesét kérdezem, hogy a bizottság milyen módon foglalt állást?
Erős Ferenc: A PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra
Képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

ajánlja

a

Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölött a vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás vane?
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
113/2014.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylése tárgyú előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozza:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
4. melléklet 1. pont IV. alpontja és A megyei önkormányzati
tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.)BM rendelet alapján 16.699.334,Ft összegre vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylését
határozza el.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatási igényt
a jogszabályban meghatározott módon és határidőre nyújtsa be.

3

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

Azt ülésen több napirendi pont nem volt,
Dr. Sükösd Tamás polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 1710órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

Novák Kovács Zsolt
alpolgármester, jkv. hitelesítő
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