JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. szeptember 4-én megtartott rendkívüli ülésén

Az ülés helye:

Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal
nagy tanácsterem
Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Jelen vannak:

Miskolczi József polgármester,
Abronits Tamás, Balázs István, Belányi Elemérné, Czap Zoltán,
Fleith Péterné, Gelencsér Géza, Herdy Győző Péter, Hermann
Szilveszter, Ölveczki Károly és Szlávik József képviselők

Kimentette magát: Dr. Fekete György alpolgármester, Reményi Károlyné és
Dr. Völner Pál képviselők
Meghívottak:

Adolf Józsefné jegyző
Dr. Molnár Lívia aljegyző
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető
Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző
Nagy Sándor FMPSZ Helyi Szervezete
Szabó András Nyerges TV

Miskolczi József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a
megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van, a rendkívüli ülés
határozatképes, és azt 1535 órakor megnyitja.
Miskolczi József: Két napirendi pontot javasolok tárgyalni. Aki a meghívóban jelzett
két napirendi pontot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
172/2008. (IX.4.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
Elfogadja a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
Napirend:
1.) A Nyergesújfalu Tó utcai, Zelk Zoltán utcai és Esze Tamás utcai út – járda –
parkoló építésével összefüggő finanszírozás, hiányzó fedezet biztosítása
Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
2.) Pályázati részvétel a „Tudásdepó-Expressz” című pályázaton
Előadó: Mihelik Magdolna önkormányzati titkár
1./ A Nyergesújfalu Tó utcai, Zelk Zoltán utcai és Esze Tamás utcai út – járda –
parkoló építésével összefüggő finanszírozás, hiányzó fedezet biztosítása
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Ölveczki Károly: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a témát. Az
előterjesztésben szereplő számok a legolcsóbb árajánlatokból jöttek össze. A
Bizottság úgy döntött, hogy mivel az idei költségvetést nem érinti, de a munkákat el
kell végeztetni, ezért a kivitelezők mindegyike beleegyezett abba, hogy idén csak
annyi pénzt kapjanak, ami a költségvetésben szerepel. A jövő évi költségvetést kell
megterhelni ezzel az összeggel.
Hermann Szilveszter: Feltehetően úgy keletkeztek ezek a hiányok, hogy amikor
elhatároztuk, hogy ezeket a munkákat elkezdjük, akkor az akkori becsült értéken
számítottuk ki, és amikor elkészül, az változik. Javaslatom az, hogy próbáljuk előre
meghatározni, hogy mikor lesz és mennyi lesz a munka díja, mert folyamatosan bele
fogunk csúszni ilyen hibákba, és mindig azzal fogunk küszködni, hogy valaminek a
pénzét előre elköltjük.
Balázs István: A Közbeszerzési Bizottság látta, hogy a műszaki tartalomban is van
változás, van olyan vízelvezetési feladat, ami úgy is előkerült volna, csak ha nem
most csináljuk meg a kettőt – Május 1. téren például a vízelvezetés. Volt benne ilyen
is.
Miskolczi József: Aki elfogadja az előterjesztést és annak határozati javaslatát,
kérem, kézfelemeléssel jelezze!
173/2008. (IX.4.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Hozzájárul a Nyergesújfalu Tó utcai, Zelk Zoltán utcai és Esze
Tamás utcai út – járda – parkoló építési munkáinak a pályázati
nyertes kivitelezők általi elvégeztetéséhez, és biztosít 4.181.700,Ft+ÁFA = 5.018.040,- Ft-ot az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében a kivitelezési munkák teljes finanszírozására, a
2008. évi költségvetésben szereplő előirányzott forrásokon felül.
2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
2./ Pályázati részvétel a „Tudásdepó-Expressz” című pályázaton
Mihelik Magdolna: A könyvtár jelezte, hogy egy apró kiegészítésre szükség van az
1-es pontnál: be kell írni, hogy „vállalja, hogy a pályázat keretében beszerzett
eszközöket 5 éven át üzemben tartja”. Ezek főleg informatikai eszközök, nem túl
nagy értékű berendezések.
Hermann Szilveszter: Önmagában az eszközhöz való jutás nem kerül pénzébe az
önkormányzatnak, csak a működtetése.
Mihelik Magdolna: 100 %-os a támogatás.
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Hermann Szilveszter: A működtetésnek megvan-e a helye és a fedezete?
Mihelik Magdolna: Igen, a Művelődési Központban, vagy a Térségi Közösségi
Házban kialakítandó leendő kávéházban egy lehetőséget kínál a környékbeli idősek
részére, szakkör jelleggel. Például brie olvasásra gondoltak sérült emberek részére,
vagy hasonlókra gondoltak, ezekre nagy igény van.
Miskolczi József: Aki az elhangzott módosítással elfogadja az előterjesztés
határozati javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
174/2008. (IX.4.) számú határozat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyhangúan, 11 igen szavazattal
1.) Elhatározza, hogy a tatai Móricz Zsigmond Könyvtár vezette
konzorcium tagjaként indul a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
kiírt TIOP-1.2.3/08/01 kódjelű „Tudásdepó-Expressz” című
pályázaton, és vállalja, hogy a pályázat keretében beszerzett
eszközöket 5 éven át üzemben tartja.
2.) Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

a

konzorciumi

szerződés

3.) Utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester
Több napirend nem lévén, Miskolczi József polgármester a rendkívüli testületi ülést
1545 órakor bezárta.
K.m.f.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

