
  
 

   J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 
Készült: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
2011. március 28-i rendkívüli nyílt üléséről. 
 

Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester 
 Novák-Kovács Zsolt alpolgármester 
 Nagy Tibor képviselő 
 Tóth Béla képviselő 
 Erős Ferenc képviselő 
 Érsek Enikő képviselő 
 Ferencz Kornél képviselő 
 Nedoba Károly képviselő  
 Macsim András Képviselő  
 Etelvári Zoltán Képviselő 10 fő 
 
Állandó meghívottak: 

 

 
Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző, 
Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető, Varga István 
pályázati és közbeszerzési referens, Szőnyegi Lajos mű-
szaki osztályvezető, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 
 

Média: 
 

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. 

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a 
képviselőtestület rendkívüli nyílt  ülését 1545 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képvise-
lőtestület határozatképes, mivel 10 képviselő tartózkodik az ülésteremben.  
Első számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltánt megválasztani. Szavazásra 
teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazat-
tal elfogadta. Második számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Bélát. Szavazásra te-
szi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal 
elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
N a p i r e n d :  
 

1.)  Pályázat benyújtása a 7/2011. (III.9.) BM rendelet  sze-
 rinti támogatásra. 
 Előadó: polgármester 
 
2.)  Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 Előadó.  a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző 
  

A képviselőtestület rátér a  
napirendi pontok tárgyalására. 

 
 

1.)  Pályázat benyújtása a 7/2011. (III.9.) BM rend elet 
 szerinti támogatásra. 
 Előadó: polgármester 
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Dr. Sükösd Tamás:  ezt a napirendi pontot az hívta életre, hogy múltkori testületi ülésünk 
napján, vagy előző délután jelent meg a belügyminiszter rendelete, amelyben a pályázati fel-
tételekről rendelkezett. A költségvetési törvény 5. sz. melléklete 14.) pontja határozta meg 
ezeket a fajta támogatásokat. Február 28-ig kellett volna, hogy megjelenjen és két hétig kel-
lett volna nyitva lenni. Nem jelent meg február 28-ig csak március közepén.  
A pályázatnak két nagy előnye van a KEOP-os pályázathoz képest. Az egyik: látszik, hogy 
ebben van forrás, a másik pedig – mivel ez nem uniós pályázat - sokkal egyszerűbb az ad-
minisztrációja, jelentősen egyszerűbb az előkészítése. Ennek megfelelően sokkal rövidebb 
ideig is van nyitva a pályázati idő.  
 
Dicséret illeti meg mind a két céget, akiktől árajánlatot kértünk be, mert a pályázat elkészíté-
séhez komplett kivitelezési árajánlatot kell csatolni. Annak ellenére, hogy az intézményveze-
tő is előterjesztette milyen elképzelései vannak – többször is – a cégek rugalmasságról tettek 
tanúbizonyságot és elkészültek az ajánlatok.  
 
A pályázatról azt kell tudni, hogy 30 millió forintot lehet nyerni, 80 %-os támogatási intenzitás 
mellett, mert ebben a tekintetben nem minősülünk extrém hátrányos helyzetű településnek 
(akkor 90 %-os lenne a támogatottság). Nem kell beletenni megújuló energiát, ami ilyen 
szempontból fontos, viszonylag hatékonyan lehetne itt fűtést korszerűsíteni, meg egyéb mó-
don javítani. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban volt módosító javaslata – amit a képviselőtestület ülését 
közvetlenül megelőző PVVB ülésén elmondott és a bizottság el is fogadott. Kéri a PVVB el-
nökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Tóth Béla:  a PVVB képviselőtestületi ülést megelőzően ülésezett és 3 igen (egyhangú) sza-
vazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestület-
nek is elfogadásra ajánlja azzal a pontosítással, hogy a támogatásból igényelt összeg 
29.970.657 Ft, saját forrás 7.492.665 Ft, összesen: 37.463.322 Ft.  
 
Dr. Sükösd Tamás  kéri a képviselőtestület tagjait, mondják el véleményüket. 
 
Nagy Tibor:  az iskolának a fütéskorszerüsítését érinti ez a pályázat, vagy egyéb más mun-
kákat is? 
 
Dr. Sükösd Tamás:  igen, mindkettőt. Kettő költségvetés kapcsolódik hozzá… 
 
Nagy Tibor:  tudja, hogy az iskolánál omlik a vakolat. 
 
Dr. Sükösd Tamás:  arra nem használható fel a pályázat. 
Energia racionalizálási pályázatról van szó. Komplett kazán… 
 
Nagy Tibor:  az előterjesztésben az szerepel, hogy a támogatás épület felújítására… 
 
Dr. Sükösd Tamás:  ez jelen esetben, nyílászárók cseréjére vonatkozik.  
Azért esett a miklósi ÁMK-ra a választás, mert vannak ott az 1930-as évek második felében 
(akkor még Szent Imre Otthon) beépített ablakok, amelyek vagy be vannak szögelve, vagy 
csavarozottak, mert már egyik sem mozgatható. Ezen ablakok kicserélésén felül a  Művelő-
dési Ház, Könyvtár összes nyílászárójának és három külső bejárati ajtajának cseréjére is sor 
kerül, valamint az iskolában időt álló falburkolat létrehozására. 
A pályázat segítségével a miklósi iskola régi szárnyának felújítása teljes egészében befeje-
ződhet, mert az épület homlokzati nyílászárói egy 2000. évi pályázat révén már kicserélésre 
kerültek és jó állapotban vannak.  
 
Nagy Tibor:  a gázüzem mire kerül kicserélésre? 
 
Dr. Sükösd Tamás:  másik gázra, de nagyon nem mindegy, hogy milyenre.  
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A felhasznált 20 ezer m3 gázból az óvoda felhasznált 4 ezret, az iskola meg 16 ezret. A 4 
ezer m3 -es óvodán már 5 ezer m3 megtakarítás mutatkozott eddig. Ha a kb. négyszer akkora 
iskolát is átállítják a korszerűbb rendszerre, vélhetően itt egy markánsabb megtakarítást le-
het elérni. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását a PVVB által ajánlott pontosítás figyelembevételével.  
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
78/2011.(III.28.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 
„Pályázat benyújtása a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet szerinti támoga-
tásra” tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az ÁMK Sárszentmiklósi Általános 
Iskola energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújt be a Belügymi-
niszter 7/2011. (III. 9.) BM rendelete (az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről) alapján. 
 
A pályázatot Sárbogárd Város Önkormányzata, mint a Sárbogárd – 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás székhely önkor-
mányzata nyújtja be. 
 
A pályázat célja: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola épületének 
részleges felújítása. energetikai korszerűsítéssel 
 
A fejlesztés helye: 7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173. 

 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
 

Támogatásból igényelt összeg 29.970.657 Ft 
Saját forrás 7.492.665 Ft 

Összesen 37.463.322 Ft 
 

A képviselőtestület a fejlesztés megvalósításához szükséges saját 
forrás összegét az Önkormányzat a 2011. évi költségvetésében biz-
tosítja. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő:  2011. április 1. 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
 

2.)  Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér ől szóló 
 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása . 
 Előadó.  a jegyz ő helyettesítését ellátó  
   aljegyz ő 
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Dr. Sükösd Tamás:  a rendeletbe beépítésre került a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 
pénzmaradvány átadására vonatkozó döntése, amely a március 25-i társulási ülésen került 
elfogadásra. 
Kérdezi a napirend előadóját, van-e hozzáfűzni valója az írásos anyaghoz? 
 
Szenci György:  nincs. 
 
Dr. Sükösd Tamás:  a napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Tóth Béla:  a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a rendeletmódosítást elfogadta és a kép-
viselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás  szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a rendeletmódosítást elfogadta. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
10/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 

A képviselőtestület ülésén több napirend, hozzászólás nem volt, 
 Dr. Sükösd Tamás – megköszönve a képviselők részvételét –  

rendkívüli ülést 1558 órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 

Dr. Sükösd Tamás      Szenci György 
polgármester       a jegyző helyettesítését ellátó 
        aljegyző 
 
 
Etelvári Zoltán       Tóth Béla 
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 


