JEGYZŐKÖNYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2016. szeptember
15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.
Napirendi pont:
1. VEKOP-1.2.2-2015 „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest
Megyében” c. pályázat benyújtására vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. Köztéri szobor elkészítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos tájékoztatás,
határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
3. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-15 számú, az ASP központi rendszer bevezetésére
vonatkozó pályázaton való részvétellel kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt és a
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 képviselő jelen van, a
képviselő-testület határozatképes. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének – figyelembe véve a
sorrendet –Papp István képviselőt javasolja. A képviselő-testület 7 igen szavazattal Papp István
képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.
Ismerteti az ülés napirendi pontját, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal az ülés napirendi
pontját elfogadja.
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen a képviselő-testület tárgyalta a
napirendi pontban szereplő pályázat megírására vonatkozóan benyújtott ajánlatot, melyet el is
fogadott. Az ajánlatadóval történt egyeztetést követően az árajánlat módosításra került, mely szerint a
korábbi ajánlatban szereplő bruttó: 762.000.- forint – mely az üzleti terv elkészítését foglalja magábabruttó: 825.500.- forintra módosul, de ez az ajánlat tartalmazza a műszaki dokumentumok elkészítését
is. A műszaki dokumentumok nélkül a pályázatot nem tudja az önkormányzat benyújtani. Továbbá
érkezett egy további ajánlat is, amelyben az ajánlatadó 400.000.- forint + Áfa összegért készítené el a
pályázatot, amely tartalmazza az üzleti terv elkészítését, valamint a szükséges műszaki dokumentumok
összeállítását is. Javasolja, hogy a kedvezőbb ajánlatot adó céget bízza meg az önkormányzat a
pályázati anyag elkészítésével. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat az
ajánlatokkal kapcsolatosan.
Papp István: Mivel az ajánlatok tartalma megegyezik, javaslom, hogy a kedvezőbb ajánlatot benyújtó
céget bízza meg az önkormányzat.
Hertel László: A képviselők részéről további hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2016.(IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VEKOP-1.2.2-2015
„Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest Megyében” c. pályázati anyag
elkészítésével az Uniós Projekt Fejlesztő Kft ajánlatát fogadja el, 400.000.- forint + ÁFA
összegért.
A határozat meghozatalával egyidejűleg a képviselő-testület a 77/2016. (VIII.30.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Köztéri szobor elkészítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos tájékoztatás,
határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy pályázati lehetőség van köztéri szobrok
vonatkozásában. Önkormányzatok nyújthatják be a pályázatot, mégpedig professzionális
képzőművészek által alkotott szobrokra. A pályázat támogatása 70 %-os, benyújtási határideje
pedig szeptember 15. A képviselő-testületi ülésen már korábban elhangzott, hogy a templom
építése Grassalkovich Antal nevéhez fűződik, és ezért a Grassalkovich szobor elkészítését
támogatta a képviselő-testület. Most lehetőség nyílik a szobor pályázati támogatás
igénybevételével történő elkészítéséhez. A pályázat benyújtásához három művész ajánlata
szükséges. Ezek az ajánlatok elkészültek. 9.000.000 és 9.525.000.- forint között mozognak az
egész alakos szobor árajánlatai. Az alkotót a Nemzeti Kulturális Alap választja ki a tervek
alapján. Nyertes pályázat esetén a szobor a régi polgármesteri hivatal előtti téren kerülne
felállításra. Kéri a képviselőket, hogy akinek kérdése van az előterjesztéssel kapcsolatosan,
jelezze.
Erdélyi Balázs: A testületi ülésen korábban az hangzott el, hogy a Parókai előtt helyeznénk el
a Grassalkovich szobrot.
Hertel László: Igen ez valóban így volt, de a pályázat feltétele az volt, hogy önkormányzati
tulajdonban lévő területen kell a szobrot elhelyezni. Az előzőekben említett terület pedig az
egyház tulajdonában van.
Papp István: Véleményem szerint mindenképen élni kellene a pályázati lehetőséggel.
Hertel László: Amennyiben további hozzászólás nincs, akkor kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak a pályázaton való részvételt illetően. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2016.(IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett Köztéri szobrok létrehozása c. pályázati
felhívásra.
Nyertes pályázat esetén a pályázati támogatás igénybevételével I. Grassalkovich Antal
teljes alakos szobra, a régi polgármesteri hivatal előtti téren kerülne felállításra.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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3. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-15 számú, az ASP rendszer bevezetésére vonatkozó
pályázaton való részvétellel kapcsolatos határozathozatal
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja
már jelenleg is használja az ASP informatikai rendszert. Ezt a rendszert ki akarják terjeszteni
az adóügyekre, az iktatásra, illetve további igazgatási ügycsoportokra is. Pályázat került
kiírásra az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges informatikai eszközök, rendszerek
beszerzésére vonatkozóan. A pályázat 100 %-os támogatottságú. A pályázaton való
részvételhez szükség van egy testületi határozatra, melyben az önkormányzat nyertes pályázat
esetén vállalja a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítését. Ezalatt a kiépített rendszer
üzemeltetését, folyamatos karbantartását kell érteni. A pályázat benyújtási határideje 2016.
szeptember 30. napja. Kéri, hogy akinek kérdése, észrevétele van,szíveskedjen jelezni.
Puskás Szilveszter: A pénzügyi csoportban alkalmazott ASP rendszerről mik a tapasztalatok.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: A kezdeti nehézségek után a kollégák magabiztosan
használják a programot. A 2016. évi adatokat átkonvertálták az előzőleg használt programból.
Az ASP alkalmazás célja, hogy az önkormányzatok egységes programot használjanak.
Hertel László:Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2016.(IX.15.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-15 számú, az ASP rendszer kiterjesztésére vonatkozó
pályázaton.
A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén Sződ Község Önkormányzat vállalja a
kedvezményezetti kötelezettségek teljesítését.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai rendkívüli ülésen további megtárgyalandó
napirendi pont nincs, a képviselők további hozzászólási szándékukat nem jelezték, az ülést 19.40.
órakor bezárja.

--------------------------------------------Hertel László
polgármester

--------------------------------------------dr Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző

-------------------------------------------Papp István
jegyzőkönyvhitelesítő
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