Jegvzőkö

nvv

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. március 7. napján tartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről.

Testületi ülés helye: Sásd Városháza
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Pál Csaba, Hausmann Mária, Székely
Szilárd és Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús
Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika
j egy zőköny vvezető.

Igazoltan távol:

Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pintér Gábor és Székely Szilárd
képviselők.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta. Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy késni fog, de érkezik
majd a testületi ülésre.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponton kívül az alábbi napirendi pontot
tárgyalják meg nyilvános ülés keretében:
bölcsődei fejlesztési program című pályázati kiírás benyújtásához és megvalósításához
önerő biztosítását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.
1./

Bölcsődei fejlesztési program című pályázati kiírás benyújtásához és megvalósításához
önerő biztosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2./

Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződés
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a meghívó szerint is a 2./ napirendi pontot zárt
ülés keretében tárgyalják meg az önkormányzat üzleti érdekeire való tekintettel.

Napirend
1./

tárgyalása:

Bölcsődei fejlesztési program című
megvalósításához önerő biztosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

pályázati

kiírás

benyújtásához

és

Rabb Győzőné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy összeállt a bölcsődei
pályázat költségvetése. így ismert az igényelt támogatás összege és a vállalandó önerő mértéke.
Emiatt szükséges az önerő rendelkezésre állásáról és biztosításáról egy határozatot hoznia a
testületnek.
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A bölcsődei pályázat pontosított és számszerűsített határozat-tervezetet megküldte Rudnay
Balázs. A pályázatot március 18-án fogják beadni, az építési engedélyezési eljárás folyamatban
van.

Pintér Gábor képviselő 15,35 órakor megérkezett a testületi ülésre.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a megküldött határozat-tervezetet
fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
31/2019. (III.07.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határozott, hogy
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53.
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési
programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján
az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési
önkormány zat(ok) tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására kiírt
pályázat megvalósításához szükséges teljes önerő összegét, 7 294 475
Ft-ot saját költségvetéséből biztosítja.
A projekt címe: Bölcsőde építése Sásdon
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 7370 Sásd, Pozsony
u. 9. (helyrajzi szám: 248.)
A projekt összes költsége: 145 889 500 Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 145 889
500 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű
összege és forrásai: 7 294 475 Ft (saját forrás)
A támogatás összege: 138 595 025 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás
elnyerése esetén az önerő összegét 2019. évi költségvetésében
elkülöníti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos összes teendőt elvégezze,
a képviseletet ellássa.
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A megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
Projekt megvalósítás tervezett időszaka 2019.09.01-2020.12.31. A
Támogatói Okirat kézhezvétele után azonnal megkezdjük a kivitelező
kiválasztását, majd azután az építkezést. Az eszközök beszerzését a
projekt végén tervezzük, hogy már az elkészült épületben kaphassanak
helyet. A kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőr, projekt
menedzsment, stb.) ellátása folyamatos. A támogatást a Támogatói
Okirat kiállítását követően a belügyminiszter utalványozása alapján a
Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja, így a projekt likviditása
biztosított.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Határidő: azonnal

Rabb Győzőné polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület a
nyilvános ülést bezárta és zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.
K m ft.

Rat
polgármester

jegyző
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Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 7. napján
megtartott rendkívüli zárt képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők részére

Rabb Győzőné

Dr. Jusztinger János

Uausmann Mária

Pál Csaba

Pintér Gábor

Székely Szilárd

Lrvald Péter
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Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. március 7. napján
megtartott rendkívüli zárt képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla
Koszorús Tímea
Nagy Lajos László

Dr. Karakán Béla
Hatósági Főosztály képviseletében:
Dr. Mizsei Péter

