Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 2-án,
18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége (Halásztelek, Posta köz 1.).
Jelen vannak: Török Istvánné alpolgármester, Erdődi Sándorné, Dr. Fodor József, Dr. Füredi
Béla, Hanfeldt István, Kiss Miklós, Sipos Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők, Baloghné
dr. Nagy Edit jegyző.

Megjelent meghívottak: Schvarzenberger Györgyné mb. péü. irodavez., Acélvári Attila
műszaki irodavez.
Igazoltan távollévők: Szentgyörgyi József polgármester, Fekete Violetta, Lengyel Izabella,
Tolnai József képviselők
Távol maradt: Horváth Lajos, Kardos Zoltán képviselők.
Török Istvánné: A napirendi pontot 8 fő igen szavazattal minden jelenlévő képviselő
elfogadta.
Napirendi pont:
1) Tündérkert Óvoda nyílászáró cseréjéhez kapcsolódó pályázat önrészének biztosítása.
A Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére kérnék hitelesítőket, Végváriné
Nyíri Lídia, Dr. Fodor József képviselők jelentkeznek.
Rendkívüli ülést kellett összehívni, mert az ÖM 8/2009 (II. 26) számú rendeletében
közoktatási intézmények fejlesztésére 500 millió Ft-ot különített el, melyből pályázni lehet
nyílászárók cseréjére is.
A pályázat benyújtásának határideje 2009. április 3., tehát a holnapi nap.
A bruttó beruházás összege 13.925.388 Ft, az önerő ennek a 20%-a, 2.785.078 Ft. Ezt az
összeget a tartalék keret terhére biztosítanánk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést.
Erdődi Sándorné Pénzügyi Biz. Elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést támogatásra
javasolja a Képviselő-testületnek, a forrás a tartalék keretből biztosítható.
Határozati javaslatunk:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének
általános tartalék kerete terhére, a Tündérkert Óvoda nyílászáróinak cseréjével kapcsolatos - a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII törvény szerinti
előirányzat alapján - kiírt pályázathoz 2.785.078 Ft önerőt biztosítja. Felhatalmazza a
polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat
esetén pedig a közbeszerzési eljárás megindítására.
Ez a javaslata a Pénzügyi Bizottságnak.

Török Istvánné alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, javaslata ezzel kapcsolatban?
Nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 fő igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 8 fő igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2009. (IV. 02.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének
általános tartalék kerete terhére, a Tündérkert Óvoda nyílászáróinak cseréjével
kapcsolatos - a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII
törvény szerinti előirányzat alapján - kiírt pályázathoz 2.785.078 Ft önerőt biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, a pályázat
benyújtására, sikeres pályázat esetén pedig a közbeszerzési eljárás megindítására.
Szavazás eredménye: 8 fő igen
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Tájékoztatnám a Képviselő-testület tagjai, hogy itt van körünkben Dely Attila pályázatíró, aki
meglepett minket ma egy pályázat bővítéssel, ezt csak elmondom, mert a Pénzügyi Bizottság
nem vette napirendi pontra, nem döntött benne. A pályázatban lehetőség lett volna még
eszközbeszerzésre, felszerelés bővítésre, de most kaptuk meg délután, nem készült erről
előterjesztés. A rendkívüli ülésen pedig csak azt a napirendi pontot lehet tárgyalni, amit a
bizottság és a testület megkapott, így nem vette napirendi pontra a Pénzügyi Bizottság.
Köszönjük szépen a megjelenést, a mai ülést bezárom.
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