J E GYZ Ő K Ö NYV

amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2017. október 5. napján
18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli ülésén.
Napirendi pont:


Az egészségügyi alapellátását nyújtó intézmények fejlesztésére benyújtott pályázathoz
szükséges határozatok meghozatala
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 fő jelen van képviselő jelen
van, a képviselő-testület határozatképes.
Kérem, hogy szavazzunk a rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadására vonatkozóan. A
képviselők a napirendi pontot 7 igen szavazattal elfogadják. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének –
figyelembe véve a sorrend alapján Juhász István képviselőt javaslom. A képviselő-testület 7 igen
szavazattal Juhász István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek egyhangúlag elfogadja.


Az egészségügyi alapellátását nyújtó intézmények fejlesztésére benyújtott pályázathoz
szükséges határozatok meghozatala
Előterjesztő: Hertel László polgármester

Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a korábban benyújtott, az egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázat tekintetében hiánypótlást érkezett. Az
önkormányzati önrész biztosítására 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi határozatot kell
bemutatnunk. Ezért ismételten döntenünk kell a pályázaton való részvételről, illetve az önrész
biztosításáról. Kérem a képviselőket, hogy akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van,
szíveskedjen és jelezze.
Erdélyi Balázs: További dokumentumokat is pótolnunk kell?
Hertel László: Igen, de azt a pályázatírók prezentálják. Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs,
hozzuk meg a határozatot, először a háziorvosi rendelő tekintetében. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2017.(X.05.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésére” c. pályázaton, a háziorvosi rendelő (2134 Sződ,
Dózsa György út 104; helyrajziszám: 780/1 ) korszerűsítésére vonatkozóan. (Felhívás kódja:
PM_EUALAPELLATAS_2017)
A projekt teljes költsége bruttó: 20.738.932.- forint
A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére maximum bruttó: 1.037.422.forint erejéig biztosítja a beruházás önrészét.

Határidő: azonnal

Hertel László sk.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.

polgármester

jegyző

Hertel László: Most hozzuk meg a határozatot a fogorvosi rendelő felújítására vonatkozóan is.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2017.(X.05.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésére” c. pályázaton, a fogorvosi rendelő (2134 Sződ,
Dózsa György út 48; helyrajziszám: 645/2) korszerűsítésére vonatkozóan. (Felhívás kódja:
PM_EUALAPELLATAS_2017)
A projekt teljes költsége bruttó: 38.190.482.- forint
A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére maximum bruttó: 1.910.392.forint erejéig biztosítja a beruházás önrészét.

Határidő: azonnal
Hertel László sk.

dr. Bojtayné Benedek Gabriella sk.

polgármester

jegyző

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont
nincs, amennyiben további hozzászólás nincs, az ülést 18.50 órakor bezárom.
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