Másolat!
Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i
rendkívüli
nyílt
üléséről.
Jelen vannak:

Juhász János
Rigó László
Ferencz Kornél
Bódai Gábor
Nedoba Károly
Gábris István
Varga László
Bártfai Antal
Horváth Tibor
Szakács Benőné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Állandó meghívottak: Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Szenci György
aljegyző – okmányiroda vezető, Boda Krisztina gazdasági osztályvezető helyettes,
Szabóné Nyigrényi Judit hatósági osztályvezető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Varga István pályázati és közbeszerzési referens, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.
Napirendhez megjelent: Jakab Attila, Farkas Norbert IVS és pályázat készítők.
A lakosság részéről: 3 fő
Médiák: Sárréti Híd c. laptól Sárközi Ilona, Bogárd TV.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, az
ülést 1505 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestülete a megjelent 9 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Szakács Benőné személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9 igen (egyhangú)
szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9 igen (egyhangú)
szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
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Ferencz Kornél 15 órakor megérkezett,
így a további munkában 10 képviselő vesz részt.
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Napirend :
1.)

Ingatlangazdálkodási terv kibővítése.
Előadó: polgármester

2.)

KDOP-2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Előzetes Akcióterületi Terv elfogadása.
Előadó: polgármester

3.)

KDOP-2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Antiszegregációs terv elfogadása.
Előadó: Polgármester

4.)

KDOP-2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása.
Előadó: polgármester

5.)

KDOP-2007-3.1.1/B pályázat benyújtása.
Előadó: polgármester
A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.)

Ingatlangazdálkodási terv kibővítése.
Előadó: polgármester

Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
A napirendhez hozzászólás nem volt, Juhász János polgármester szavazásra teszi
fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
137/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Integrált
Városfejlesztési Stratégia akcióterületére vonatkozó ingatlangazdálkodási tervéről szóló 93/2008.(IV.11.) Kth. sz. határozatát az alábbiak szerint kiegészíti:
Fejlesztési időszak: 2008-2010. évek
Ingatlan
Tompa M.u.7.
686 hrsz

Mikes köz 2.

Forgalomképesség
Hasznosítás
korlátozottan
forgalomké- önkormányzapes
ti tulajdonban
tv. alapján
tartás
korlátozottan
forgalomké- önkormányza-

Fejlesztési
elképzelés

Fejlesztési
beavatkozás
ESZA KHT.
akadálymen- támogatásátesítés
val folyamatban
tornaszoba

KDOP. pályázat 2008-2010.

3
690/30 hrsz

Zrinyí u.
687/11 hrsz
Tompa M. u.
680 hrsz.

pes
tv. alapján

forgalomképes
forgalomképtelen

Német sarok
635 hrsz.
forgalomképtelen

Német sarok
640 hrsz.

Német sarok
644 hrsz.

Német sarok
645 hrsz

forgalomképtelen

forgalomképtelen

forgalomképtelen

ti tulajdonban
tartás

értékesítés
önkormányzati tulajdonban
tartás
közút
önkormányzati tulajdonban
tartás lakóingatlanok bejárásához
közút
önkormányzati tulajdonban
tartás lakóingatlanok bejárásához
közút
önkormányzati tulajdonban
tartás lakóingatlanok bejárásához
közút
önkormányzati tulajdonban
tartás lakóingatlanok bejárásához

kialakítás

állami támogatás keretében
önkormányzat

garázsok kialakítása,
építése
(HÉSZ)
út kialakítás

aszfaltosítás

aszfaltosítás

aszfaltosítás

aszfaltosítás

Utasítja a polgármestert. hogy a határozati javaslatnak megfelelő intézkedést tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2.)

folyamatos
polgármester

KDOP-2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó
Előzetes Akcióterületi Terv elfogadása.
Előadó: polgármester

Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Bártfai Antal: véleménye szerint nem a korábban megismert területek szerepelnek
akcióterületként a mai anyagban, hanem egészen mások. Mi ennek az oka?
Be lehetett volna venni az iskola és a HEMO környékét is. Miért nem D-i irányba történt az akcióterület kibővítése ?
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Jakab Attila: a KSH adatbázisában egy tömbként szerepel az akcióterületként most
megjelölt rész. Nem volt lehetőség a módosításra, kényszerhelyzetben voltak az
anyag összeállításakor. Megismétli: a KSH így tudott adatot szolgáltatni. Ez volt a
legkisebb egység, amivel dolgozni tudtak, ettől eltérni nem lehet.
Juhász János megjegyzi: az eredeti elképzelés kisebb területet jelölt meg akcióterületként, de a KSH adatokhoz kellett alkalmazkodni.
A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
138/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „KDOP2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Előzetes Akcióterületi
Terv elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Előzetes Akcióterületi Tervet elfogadja.
A pályázathoz kapcsolódó akcióterületet az alábbi utcák határolják:
Mikes köz – Tury Mikós út – Tompa Mihály utca –
Rózsa Ferenc utca – Bercsényi utca – Ady Endre
utca.
Felhatalmazza a polgármestert az Előzetes Akcióterületi Terv
elfogadásához szükséges aláírások, nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

3.)

2008. június 13.
polgármester

KDOP-2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó
Anti-szegregációs terv elfogadása.
Előadó: Polgármester

Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Juhász János tájékoztatásul elmondja, hogy Bacsó Ágnes a minisztérium által kijelölt
szakértő ma záradékolta és aláírta a tervet. Az a kérése, hogy az antiszegregációs
tervet és az IVS-t egy határozattal fogadja el a képviselőtestület. A következő napirendi pontnál jelezni fogja a módosítás szövegét.
Varga László: felhívja a figyelmet a IV. 1. Demográfia cím alatt leírtakra. Megállapítja.
tudtuk, hogy fogy a város lakossága, de azért elszomorító az a tény, hogy a megyei
kistérségek közül Sárbogárdon a legalacsonyabb a születések száma. Javasolja – és
egyben a tv néző lakosság figyelmébe is ajánlja, hogy tegyenek a népesség fogyása
ellen. Erre több lehetőség is van. Úgy gondolja ezeken az adatokon el kell gondolni
és lépéseket kell tenni a következő évtől.
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Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
139/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „KDOP2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Anti-szegregációs Terv
elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Antiszegregációs Tervet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az Anti-szegregációs Terv elfogadásához szükséges aláírások, nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. június 13.
polgármester

4.)

KDOP-2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó
Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása.
Előadó: polgármester
Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Juhász János: az előző napirendi pontnál utalt rá, hogy a szakértő kérésének megfelelően a képviselőtestület egy határozattal döntsön az IVS és az Anti-szegregációs
terv elfogadásáról. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat első
bekezdését kibővíteni az elfogadja szöveg előtt azzal, hogy ……egységes szerkezetben az Anti-szegregációs Tervvel – elfogadja.
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
140/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „KDOP2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, egységes szerkezetben az Anti-szegregációs Tervvel - elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az Integrált Városfejlesztési
Stratégia elfogadásához szükséges aláírások, nyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:

5.)

2008. június 13.
polgármester

KDOP-2007-3.1.1/B pályázat benyújtása.
Előadó: polgármester
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Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Bártfai Antal sajnálja, hogy annak az 1800 fő bogárdi lakosnak a véleménye nem
tükröződik az anyagban, akik aláírták a vélemény-nyilvánító lapokat.
Sajnálja azt is, hogy az a pályázat, ami elkészült olyan dokumentumok alapján kellett
elkészíteni és olyan mellékleteket kellett hozzátenni, ami azt az egyszerű igényt elégíti ki, hogy a Művelődési Házat le kell bontani.
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
141/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „KözépDunántúli Operatív Program Település (al) központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című (kódszám: KDOP2007-3.1.1/B) pályázati programra pályázatot nyújt be.
A pályázat célja:

Városközpont rehabilitáció Sárbogárdon

A fejlesztés helye:

Sárbogárd

- Polgármesteri Hivatal épülete és út és
parkoló Hősök tere 2.sz.
- József Attila Művelődési Ház épülete
- Hősök tere parkoló
- Hősök tere park
- Volt Óvoda, Hősök tere 16.sz.

Hrsz:658/3
és 659.
Hrsz. 656.
Hrsz. 655.
Hrsz. 657.
Hrsz. 622.

A pályázat keretében megvalósuló tevékenységek:
- Polgármesteri Hivatal és okmányiroda átalakítása
- Művelődési Ház átépítése, Multifunkcionális kulturális központ kialakítása.
- Közpark rehabilitáció.
- Új parkolók kialakítása.
- Soft tevékenységek. Helyi kötődést erősítő akciók,
városmarketing akciók.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatásból igényelt összeg
Saját forrás
Összesen

(ezer Ft)
555298,993
139493,9
694792,9

A képviselőtestület a projekt megvalósításához szükséges saját
forrás összegét 2008., 2009., 2010. évi költségvetésében biztosítja.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat első fordulójára való beadásához nyilatkozzon, hogy a saját forrás rendelkezésre áll. A támogatási szerződés megkötéséhez a saját forrás
összegének rendelkezésre állását igazolja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges aláírásokat,
nyilatkozatokat tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2008. június 13.
polgármester

A rendkívüli képviselőtestületi ülésen több napirend nem volt,
23
Juhász János polgármester 15 órakor az ülést bezárta.

kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző

(: Rigó László :)sk.
alpolgármester, jkv. hitelesítő

(: Szakács Benőné:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A másolat hiteles:
Sárbogárd, 2008. június 13.
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Kivonat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. június 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

137/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Integrált
Városfejlesztési Stratégia akcióterületére vonatkozó ingatlangazdálkodási tervéről szóló 93/2008.(IV.11.) Kth. sz. határozatát az alábbiak szerint kiegészíti:
Fejlesztési időszak: 2008-2010. évek
Ingatlan
Tompa M.u.7.
686 hrsz

Mikes köz 2.
690/30 hrsz

Zrinyí u.
687/11 hrsz
Tompa M. u.
680 hrsz.

Forgalomképesség
Hasznosítás
korlátozottan
forgalomké- önkormányzapes
ti tulajdonban
tv. alapján
tartás
korlátozottan
forgalomké- önkormányzapes
ti tulajdonban
tv. alapján
tartás

forgalomképes
forgalomképtelen

értékesítés
önkormányzati tulajdonban
tartás

Fejlesztési
elképzelés

Fejlesztési
beavatkozás
ESZA KHT.
akadálymen- támogatásátesítés
val folyamatban
tornaszoba
kialakítás
garázsok kialakítása,
építése
(HÉSZ)
út kialakítás

KDOP. pályázat 2008-2010.
állami támogatás keretében
önkormányzat
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Német sarok
635 hrsz.

Német sarok
640 hrsz.

Német sarok
644 hrsz.

Német sarok
645 hrsz

közút
önkormányzati tulajdonban
forgalomkép- tartás lakóintelen
gatlanok bejárásához
közút
önkormányzaforgalomkép- ti tulajdonban
telen
tartás lakóingatlanok bejárásához
közút
önkormányzaforgalomkép- ti tulajdonban
telen
tartás lakóingatlanok bejárásához
forgalomképközút
telen
önkormányzati tulajdonban
tartás lakóingatlanok bejárásához

aszfaltosítás

aszfaltosítás

aszfaltosítás

aszfaltosítás

Utasítja a polgármestert. hogy a határozati javaslatnak megfelelő intézkedést tegye meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző

(: Rigó László :)sk.
alpolgármester, jkv. hitelesítő

(: Szakács Benőné:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő
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A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2008. június 12.

Kivonat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. június 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

138/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „KDOP2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Előzetes Akcióterületi
Terv elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Előzetes Akcióterületi Tervet elfogadja.
A pályázathoz kapcsolódó akcióterületet az alábbi utcák határolják:
Mikes köz – Tury Mikós út – Tompa Mihály utca –
Rózsa Ferenc utca – Bercsényi utca – Ady Endre
utca.
Felhatalmazza a polgármestert az Előzetes Akcióterületi Terv
elfogadásához szükséges aláírások, nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. június 13.
polgármester

kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző
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(: Rigó László :)sk.
alpolgármester, jkv. hitelesítő

(: Szakács Benőné:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2008. június 12.

Kivonat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. június 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

139/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „KDOP2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Anti-szegregációs Terv
elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Antiszegregációs Tervet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az Anti-szegregációs Terv elfogadásához szükséges aláírások, nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. június 13.
polgármester

kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző
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(: Rigó László :)sk.
alpolgármester, jkv. hitelesítő

(: Szakács Benőné:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2008. június 12.

Kivonat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. június 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

140/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „KDOP2007-3.1.1/B pályázathoz kapcsolódó Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és Sárbogárd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, egységes szerkezetben az Anti-szegregációs Tervvel - elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az Integrált Városfejlesztési
Stratégia elfogadásához szükséges aláírások, nyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2008. június 13.
polgármester
kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző
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(: Rigó László :)sk.
alpolgármester, jkv. hitelesítő

(: Szakács Benőné:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2008. június 12.

Kivonat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. június 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

141/2008.(VI.11.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „KözépDunántúli Operatív Program Település (al) központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című (kódszám: KDOP2007-3.1.1/B) pályázati programra pályázatot nyújt be.
A pályázat célja:

Városközpont rehabilitáció Sárbogárdon

A fejlesztés helye:

Sárbogárd

- Polgármesteri Hivatal épülete és út és
parkoló Hősök tere 2.sz.
- József Attila Művelődési Ház épülete
- Hősök tere parkoló
- Hősök tere park
- Volt Óvoda, Hősök tere 16.sz.

Hrsz:658/3
és 659.
Hrsz. 656.
Hrsz. 655.
Hrsz. 657.
Hrsz. 622.

A pályázat keretében megvalósuló tevékenységek:
- Polgármesteri Hivatal és okmányiroda átalakítása
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- Művelődési Ház átépítése, Multifunkcionális kulturális központ kialakítása.
- Közpark rehabilitáció.
- Új parkolók kialakítása.
- Soft tevékenységek. Helyi kötődést erősítő akciók,
városmarketing akciók.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatásból igényelt összeg
Saját forrás
Összesen

(ezer Ft)
555298,993
139493,9
694792,9

A képviselőtestület a projekt megvalósításához szükséges saját
forrás összegét 2008., 2009., 2010. évi költségvetésében biztosítja.
-2-

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat első fordulójára való beadásához nyilatkozzon, hogy a saját forrás rendelkezésre áll. A támogatási szerződés megkötéséhez a saját forrás
összegének rendelkezésre állását igazolja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges aláírásokat,
nyilatkozatokat tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2008. június 13.
polgármester

kmf.

(: Juhász János :)sk.
polgármester

(: Dr. Krupa Rozália :)sk.
jegyző

(: Rigó László :)sk.
alpolgármester, jkv. hitelesítő

(: Szakács Benőné:)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő
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A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2008. június 12.

