Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)
Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. április 1-i rendkívüli n y í l t üléséről.

Jelen vannak:

Juhász János
Rigó László
Bódai Gábor
Sinka Attila
Nedoba Károly
Gábris István
Őri Gyula
Bártfai Antal
Horváth Tibor
Szakács Benőné
Dr. Berzeviczy Gábor

Állandó meghívottak:

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Harmath
Józsefné gazdasági osztályvezető, Szabóné Nyigrényi
Judit hatósági osztályvezető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Varga István pályázati és közbeszerzési referens, Kocsisné Piros Anna szakreferens, Csomós
Györgyné jegyzőkönyvvezető.
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti jelenlevőket. A képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 1500 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület a jelenlevő 11 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Őri Gyula 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 Őri Gyula jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal
a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását, rendkívüli
ülés lévén, módosításra nincs lehetőség.
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Napirend:
1.)

Pályázat benyújtása Nagylóki tagiskola infrastrukturális
fejlesztésére.
Előadó:
polgármester

A képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására.

1.)

Pályázat benyújtása Nagylóki tagiskola infrastrukturális
fejlesztésére.
Előadó:
polgármester

Juhász János: az előterjesztés szövegében az 1.) oldalon elírás történt, „… a pályázat benyújtásáról 2009. március 3-ig gondoskodjunk” helyesen a dátum: 2009. április
3-ig.
Mindenki kapott az ülés elején egy újabb kivonatot a Nagylók Község Önkormányzata Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ezek szerint a korábban hozzánk
eljuttatott határozatban csak közelítő értékek voltak. Az előző határozatukban 15 millió Ft szerepel a fejlesztés bekerülési értékeként, ami a most kiosztott határozat szerint 13.743.120 Ft-ra módosult. Pontosították az önrészt is – amit a Nagylóki Önkormányzat biztosit - 3 millió Ft-ról 2.748.624 Ft-ra.
Az előterjesztésben le van írva, hogy mi a Zengő Óvodánál tornaszoba kialakítására,
akadálymentesítésre és egyéb dolgokra szeretnénk pályázni – erről már döntöttünk
is márciusi ülésen - viszont egy településként kell beadni mindkét pályázatot, mivel a
nagylóki önkormányzattal intézményfenntartó társulást hoztunk létre mi vagyunk a
székhely önkormányzat. Amit ők kérnek azt mi támogatjuk és együttesen lesz benyújtva a pályázat, mert egy településről csak egy pályázatot fogadnak el, úgy, hogy
három létesítményre lehet maximum pályázni.
A napirendhez a képviselők nem szóltak hozzá.
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67/2009.(IV.1.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Pályázat benyújtása Nagylóki tagiskola infrastrukturális fejlesztésére” tárgyú előterjesztést.
A képviselőtestület Nagylók Önkormányzata kérésére úgy dönt,
hogy a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet szerint pályázati támogatásra az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki tagintézménye vonatkozásában a Nagylóki tagiskola infrastrukturális
fejlesztésére a pályázatot mint az intézményfenntartó társulás
székhely települése benyújtja.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki tagintézménye
vonatkozásában a fejlesztés megvalósításához szükséges saját

forrás összegét a Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2009. (III. 26.) sz. határozata alapján biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2009. április 3.
polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt,
a polgármester a képviselőtestület ülését 15:08 órakor bezárta.

kmf.
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Rigó László
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