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Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 17 képviselőből 13 jelen van, (Uray Attiláné később csatlakozik az
üléshez) a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvhitelesítője Visi Ferenc legyen.
A képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
139/2008. (IX. 15.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. szeptember 15-i rendkívüli üléséről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg.

Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely megegyezik a meghívóban
közölttel. Pályázatról van szó, a 206/2008. (VIII. 26.) Kormányrendelet alapján, melynek
beadási határideje: szeptember 15. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirend
elfogadását.
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a napirendet, és az alábbi
határozatot hozza:

140/2008. (IX. 15.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs Város Képviselő-testülete a 2008. szeptember 15-i rendkívüli ülésének napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1.) Pályázat benyújtása a 206/2008. (VIII.26.) Kormányrendelet alapján

Bodnárné Göndör Magdolna osztályvezetőnek, mint a napirend előterjesztőjének nincs
szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatban.
Dr. Takács István: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Rónavölgyi Endréné várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Visi Ferenc arra kíváncsi, hogy a város lakosságszáma 10 ezer fő alatti vagy feletti?
Dr. Gadóczi Bertalan aljegyző a feltett kérdésre válaszolva elmondja: a 2008. január 1-jei
adatok alapján 9.964 fő, míg a 2008. augusztusi adatok szerint 9.904 fő a város
lakosságszáma. Most már hivatalosan is 10 ezer fő alatti a városban élők száma, s ezt már
regisztrálták a statisztikai adatokban is, tehát folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak az
adatok. Éppen emiatt van lehetőségük ezt a pályázatot benyújtani.
(Uray Attiláné megérkezik)

Rónavölgyi Endréné további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az
előterjesztést, melyet a képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az
alábbi határozatot hozza:
141/2008. (IX. 15.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: pályázat benyújtása a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet alapján igényelhető támogatásra
Szerencs Város Képviselő-testülete a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet alapján igényelhető támogatásra
irányuló pályázati lehetőségről szóló előterjesztést megtárgyalta, és egyetért annak
benyújtásával.
A pályázat Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolai feladatot ellátó
intézmény feladat-ellátási helyeinek épületeivel kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre,
korszerűsítésre, valamint eszközbeszerzésre irányul.
A pályázatban igényelt támogatás 50.000.000 Ft. A teljes beruházás összege: 52.644.478 Ft.
A Képviselő-testület vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a költségek 5 %-át, azaz maximum
2.644.478 Ft-ot, mint saját erőt költségvetéséből biztosítja.
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A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a pályázatban előírt, a
támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítja, a feladat-ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésével és
beadásával kapcsolatban a szükséges jogi nyilatkozatokat megtegye, a megállapodásokat,
szerződéseket megkösse.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat eredményessége esetén a pályázat
realizálásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

Rónavölgyi Endréné polgármester
Bodnárné Göndör Magdolna osztályvezető
2008. szeptember 15.

Rónavölgyi Endréné megköszönve a munkát az ülést bezárja.
K.m.f.

Dr. Gadóczi Bertalan
aljegyző

Rónavölgyi Endréné
polgármester

Visi Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő
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