Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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17/2004.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. szeptember 9-i rendkívüli ülésérıl a
Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, ifj. Dógi János, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla,
Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, Timárné Kozma Ágnes, Véháné
Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, majd
megállapította, hogy a rendkívüli ülés határozatképes. A 19 fıs tagságból jelen volt, 16 fı, Babos
László, Dezsı Zoltán és Hangya Lajosné képviselık jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt
venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos alpolgármestert és Csíkné Timár Éva képviselı
asszonyt.
Ezt követıen javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjére, amely szerint „Pályázat települési
folyékony hulladék-szippantó-, szállítójármő beszerzésére” tárgyú elıterjesztést javasolta
megtárgyalni.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
249/2004. (IX. 09.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozta meg:
1. Pályázat települési folyékony hulladék- szippantó -, szállítójármő
beszerzésére
Határidı: azonnal
Pályázat települési folyékony hulladék- szippantó -, szállítójármő beszerzésére

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatot hirdetett települési folyékony hulladék-szippantó, szállítójármő beszerzésére. A
beruházás bruttó összköltsége 23.750 e Ft, az igényelt támogatás 16.625 e Ft, a saját erı
mértéke pedig 7.125 e Ft. A szükséges saját erıt az önkormányzat a költségvetésébıl
megelılegezné, annak meglétét igazolná. A támogatás formája vissza nem térítendı
támogatás. Mivel a pályázati kiírás szerint csak önkormányzatok pályázhatnak, így azt az
önkormányzat nyújtaná be, viszont a szippantó jármő üzemeltetésére szerzıdést kötne a
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Gyomaszolg Ipari Park kft-vel, így a befektetett önerı, mint bérletbıl származó bevétel
megtérülne az önkormányzat számára.
A pályázat benyújtásának határideje 2004. szeptember 15. E szoros határidı is indokolta azt,
hogy a mai rendkívüli ülés szóban -telefonon útján -kerüljön összehívásra.
Az általa elmondottak alapján kérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
A képviselık részérıl hozzászólás, kérdés nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot, amely szerint az önkormányzat pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázati felhívásra, melynek keretei között egy
folyékony hulladékszippantó-, szállítójármő vásárlása valósul meg. A beruházás bruttó
összköltsége 23.750.000 Ft, igényelt támogatás 16.625.000 Ft, saját erı 7.125.000 Ft. A
képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedés megtételére.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
250/2004. (IX. 09.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázati felhívásra, melynek keretei
között egy folyékony hulladékszippantó-, szállítójármő vásárlása valósul meg.
A beruházás bruttó összköltsége:
Igényelt támogatás:
Saját erı:

23.750.000 Ft
16.625.000 Ft
7. 125.000 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat
benyújtására, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: a pályázat benyújtására 2004. szeptember 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a képviselık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Csíkné Timár Éva
hitelesítı
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