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JEGYZÓKÖNYv
Készült:

steri Hivatal tanácskozó termében
2017. augusztus 24-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi
Szada Nagyközsé g Önkormány zat

P o|,gárme

ü1ésről.

Jelen vannak: oroszi Sándor polgármester, Petrák Árpád alpolgármester, Vrabély BaIázs
alpolgármester, Török LászIő, oroszi Sándor, VerébnéKovács Rozália, Pintér
Lajos, képviseiők
dr' Pál Szilvia jegyző
Rezsabekné Kassai Krisztina pénzügyi vezető-tanácsos
CziglanÉvajkv. vezető

Meghívottként ielen vannak: Drozdik Béla műszaki referens

Napirend:
1.

Napirendi pont

PM-EUALAPELLATAS

Előterjesztő: dr. Pál Szilvia
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7.kiírásra

p á|y

ázat benyúj tása

oroszi Sándor polgármester köszonti a megjelent képviselőket és vendégeket' Megállapítja,

hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlétévelhatározatképes' az ülést megnyitja.

Rendkívüli ülés tartását a páiyázat benyújtásának határideje indokolja.

1.

Napirendi pont

PM-EUALAPELLATAS

Előteriesztő: dr. Pál Szilvia

dr. Pál Szilvia:

201 7.

kiírásra pá|y ázat benyújtása

A napirendi

pontban szereplő kiírásra az Önkormányzatnak lehetősége
van pályázatot benyújtani gyermekorvosi rendelő kialakítására. Erről a
júliusi Képviselő-testületi ülésen már volt szó. Akkor a Polgármester Úr
arra kapott feIhatalmazást' hogy tárgyi témában további tárgyalásokat
folytasson. A páIyazatot augusztus 24-tőllehet benyújtani. A tewezót
költségvetés elkészült, így a pályázat végleges költségvetése

Íey amellett döntöttünk, hogy tájékoztatjuk a
képviselőket a részletekről egy új előterjesztésben a pontos számokkal.
elkészíthető lett.

1.94

dr. Pál Szilvia:

oÁ-ban került
Továbbá a korábbi határozatban a sikerdíj maximum I,5
meghatározásra, azoÍubal végignéztük a korábbi gyakorlatot és a
kózbeszerzési eljárások lefolytatásának a díja volt legkedvezőbb
esetben az I,5 %. Pályazatírő cégetjelenleg 4 - 5 % közötti sikerdíjon
lehet találni, tehát Polgármester Ur a meghatározott 1,5 %-os sikerdíjra
nem tudott eredményes trírgyalást lefolytatni. A legkedvezőbb ajénlatot
a csapadékvíz elvezetésre vonatkoző pályézat esetében aZ előzetes
oÁ-os sikerdíjra kapta.
bekerülési koltségbecslések után 3,5
A pontos tervezői költségvetés még készül, ennek a pályézatnak a
beadási határideje SzeptembeÍ 15-én nyílik, ezért ezt egy következő
rendkívüli testületi ülés keretében tárgyaljuk majd.
Jelen testületi ülés targyétt képező gyermekorvosi rendelő esetében
pedig a legkedvezőbb ajánlatot 814.610,-Ft + ÁFA összegben kaptuk'

Az ilj

praxis kialakításával összefiiggő fejlesztés esetén szükséges a
Képviselő-testület határozata, mely aIéúámasztja az uj praxis elvi
szükségességét.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatral _ ellenszavazat és tu'tőzkodás nélkül _

a

következő

határozatothozza'.
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Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
PM_EUALAP ELLATA S-2 0 1 7 kó dszámú p ály ázati felhívásra gyermekorvosi rendelő építésére- pályázatot kíván benyújtani.
Felhatalmazza a Polgarmestert a páIyázat beny'(4tásához
sziiksé ge s dokumentum ok aláír ásár a.
Felelős: oroszi

Sándor polgármester

Határidő: azonnal

dr. Pál Szilva:

Képviselő-testület a 81l20I1. (07.18.) számu hatétrozatában a
beadandó anyag elkészítésérea
gyetmekorvosi rendelő építésére
páIyénatírő cég sikerdiját az elnyert összeg (maximum) I,5 oÁ-éhan
hatélrozta meg, ahogyan azt az e|óbb elmondtam. A jelenlegi ajánlatok
közül a legkedvezőbb is 2-2,5 yo között mozog.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy határozzon a váIlalkozóval kötendő
me gb ízási szeruó dé s aláir ás ár őI, erre h atalm azza f eI p o l g árme st er urat.
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Képviselő-testület 7 fő tgen szavazattal - ellenszavazat és tulőzkodás nélkül - a ktjvetkező
hatÍtrozatothozza;
I 0 0 l 20 I 7 . (0 8 .2 4 .) számu Képvi s e l ő -te stül eti határ o zat:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testülete

a

8112017. (07.18.) számu Képviselő-testületi határozatéhan
foglalt, a PM EUALAPELLATAS-2017 kódszámú páIyazatt

felhívásra irányuló pályazatírő szetvezet kjváIasztására
előirányzott 1,5 %o-os sikerdíj összegét módosítja, és

maximálisan 2,5 Yo-ban határozza me g.
A fenti összeget az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében
biztosítja.
Fenntartja a Polgármester azon felhatalmazását, hogy a
legelőnyösebb fuajénlatot adő páIyazatíró cég kiválasztásáról
g o ndo sko dj on, é s a v áIlralko zási szer ző dé st aláítj a.

Felelős: oroszi

Sándor polgármester

Határidő: azonnal

dr. Pál

Szilvia:

A

pályázat benyújtásához sztikséges az önrész összegéről is dtjnteni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatátozzon anőI, hogy a
].747.0I0,-Ft önrészt a költségvetésében biztosítja' Ez az az összeg,
ami a júliusi rendkívüli ülésen még nem állt rendelkezésiinkre.

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattaI - ellenszavazat és tartőzkodás nélkül -

a következő

határozaÍothozza;
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Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

PM EUALAPELLATAS_2OI7 címíipályazaton való elinduláshoz biztosítja a

a

szükséges

önrészt az alábbiak szerint:
Megvalósítás helyszíne :
Szada Gyermekorvosi Rendelő,21II Szada, Szabadság út 15', 84914Htsz.
ÁFA

Nettó
Összesen
unero:
Támogatás

Bruttó

40730 499

IO 916 235

6 109 575

7637 435

34 620 924

9 278 800

Szada Nagyközség Önkormányzata saját

5L 646 734
070

L5%

43 899 724

85%

7 747

költségvetéséből biztosítja a

PM_EUALAPELLATAS_2OI7 kódjelű páIyázat megvalósításéilloz szükséges 7.741.0|0,-Ft
(azaz hétmillió-hétszáznegyvenh étezer -tíz forint) önré szt.

Felelős: oroszi

Sándor polgármester

Határidő: azonnal
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dr. Pál Szilvia:

A

az ónál|ő
stület dönté s ét.

páIyázat benyújtásának egyik eleme a testület döntése

gyermekorvo si praxi s alapításar őL Kérem a Képvi selő

-te

A Képviselő-testület 7 fő igen szavazattal - ellenszavazat és tartőzkodás nélkül -

a

következő

hatírozatothozza;
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Szada Nagyközsé g Önkormá ny zat Képvi s elő

-te

stülete úgy dönt,

hogy a jelenlegi Vegyes praxisok esetleges megszüntetésének
céljából Szada Nagyközség területén önál1ó gyermekorvosi
praxist a|apit, működtet. Az ehhez szükséges eljárási lépések
megtételére,a szükséges dokumentumok benyújtására
felhataImazza a

p

Felelős: oroszi

oIgérmestert és a j e gy zőt.
Sándor polgármester

dr. Pál Szilvia jegyző

Határidő: azonnal

oroszi Sándor polgármester az ülést 17.20 &akor berekeszti'

Kmf.

,/), \ D

(Ű^W,
Pál Szilvia
jegyző
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polgármester
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