Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.
május 5-i r e n d k í v ü l i üléséről.

Jelen vannak:

Juhász János
Rigó László
Bódai Gábor
Sinka Attila
Nedoba Károly
Gábris István
Varga László
Bártfai Antal
Horváth Tibor
Etelvári Zoltán
Szakács Benőné

Állandó meghívottak:

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Szenci György
aljegyző – okmányiroda vezető, Harmath Józsefné gazdasági
osztályvezető, Szabóné Nyigrényi Judit hatósági osztályvezető,
Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Varga István pályázati és
közbeszerzési referens, Pirosné Kocsis Anna szakreferens, Bátai
Brigitta jegyzőkönyvvezető.

polgármester
alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő (11 fő)

Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a jelenlevőket. A képviselőtestület
rendkívüli ülését 1600 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület a jelenlevő 11
fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Etelvári Zoltán személyében, akik
jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását.
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra
teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület
11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.)

KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázati
támogatás elfogadása.
Előadó:
polgármester

Juhász János: március 23-án a VÁTI Kht. arról értesített bennünket, hogy habár meghaladtuk a minimális pontszámot, forráshiány miatt nem részesülünk támogatásban és tartalék listára kerülünk. Ezt be is jelentettem a múlt havi képviselőtestületi ülésen. Április 23-án viszont
arról értesítettek bennünket, hogy mégiscsak - igaz feltételesen, legfeljebb 20 millió forint
összegű támogatás erejéig, még 15 naptári napon belül - 26 db-os listából álló dokumentum
benyújtása után - a támogatási szerződés létrejöhet. 2008-ban úgy fogadtuk el ezt a pályázatot,

hogy beadjuk és az önrészt uniós önerő pályázatból, illetve a 2008. évi általános tartalék terhére tudjuk biztosítani. Nyilván 2008-as év elmúltával ez a rész sem stimmel, illetve az új
rendelet szerint EU önerő alap támogatás elvileg nem igényelhető ehhez. Legutóbbi információnk ez. Nem ez?
Dr. Krupa Rozália: az, hogy van egészségügyi, aztán hogy az majd...
Juhász János: úgy fogalmazom akkor, hogy úgy tűnik, hogy...
Dr. Krupa Rozália: igen.
Juhász János: ... valószínűleg az csak a járóbeteg szakellátásnál, tehát a B jelűre vonatkozik.
Elvileg és gyakorlatilag a teljes 26.439.831 Ft-ot, saját forrásként nekünk kell a költségvetésünkben biztosítani. Erről kell döntenünk, és egy olyan határozatot kell hozni, hogy ezt biztosítjuk és ekkor lehet a hiánypótlás során ezt a határozatot is letenni a költség viseléséről.
Sinka Attila: a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsága 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Mivel más hozzászólás nem volt Juhász János polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A Képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2009.(V.5.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
„KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázati támogatás elfogadása” tárgyú előterjesztést.
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sárbogárdon” című KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázati
fejlesztést megvalósítja.
A fejlesztés célja: Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt található 766
hrsz-ú orvosi rendelő épületének felújítása egészségügyi alapellátás,
házi és gyermekorvosi rendelők kialakítása céljából
A fejlesztés helye: 7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 2. hrsz: 766.
A KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű fejlesztés forrásösszetétele:
KDOP-5.2.1/A-2008-0037
támogatásból igényelt összeg
Saját forrás
Összesen:

20.000.000 Ft
26.439.831 Ft
46.439.831 Ft

A Képviselőtestület a projekt megvalósításához szükséges saját forrás
összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (II. 19.) számú
költségvetési rendeletében beruházásként, valamint a projekt menedzsment költséget működési kiadásként biztosítja.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztés megvalósításához szükséges szerződések megkötésére, engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok megtételére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
költségvetési rendelet módosítására: azonnal
Felelős:
polgármester
jegyző

Juhász János megköszönte a részvételt, az ülést 16:08 órakor bezárta.

K.m.f.

(: Juhász János :)
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)
jegyző

(: Rigó László :)
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Etelvári Zoltán :)
képviselő, jkv. hitelesítő

Kivonat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. május 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
99/2009.(V.5.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
„KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázati támogatás elfogadása” tárgyú előterjesztést.
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sárbogárdon” című KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázati
fejlesztést megvalósítja.
A fejlesztés célja: Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt található 766
hrsz-ú orvosi rendelő épületének felújítása egészségügyi alapellátás,
házi és gyermekorvosi rendelők kialakítása céljából
A fejlesztés helye: 7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 2. hrsz: 766.
A KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű fejlesztés forrásösszetétele:
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támogatásból igényelt összeg
20.000.000 Ft
Saját forrás
26.439.831 Ft
Összesen:
46.439.831 Ft
A Képviselőtestület a projekt megvalósításához szükséges saját forrás
összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II. 19.) számú költségvetési rendeletében beruházásként, valamint a projekt menedzsment
költséget működési kiadásként biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztés megvalósításához szükséges szerződések megkötésére, engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok megtételére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
költségvetési rendelet módosítására: azonnal
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kmf.
Juhász János sk.
polgármester

Dr. Krupa Rozália sk.
jegyző

Rigó László
képviselő, jkv. hitelesítő

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2009. május 6.

