Jegyzőkönyv

Készült:
Jelen vannak:
Napirendi pontok:

2009. február 17-ei Etyek Község Önkormányzat
Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának
nyílt üléséről
A mellékelt jelenléti ív szerint
a meghívó szerint

Zólyomi Péter távollétében és az általa adott megbízás alapján az ülést Horvát János vezeti le.
Horváth János megbízott elnökhelyettes 18 óra 5 perckor a bizottsági ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Juhász Endrét és Gálfi Árpádot. A bizottság 3 igen
szavazattal a javaslatot elfogadja.
Horváth János a kiküldött meghívó napirendi pontjait javasolja elfogadásra.
A bizottság napirendi pontokat 3 egyhangú szavazattal elfogadta.

1. számú napirendi pont (203-2. számú): A 2009. évi költségvetés megvitatása
A bizottság a napirend előterjesztését és a módosított költségvetési tervezetet
áttanulmányozta.
A bizottság a januári bizottsági ülésen javasolta 36 milliós pályázati keret beállítását a
költségvetésbe. A költségvetés-tervezet februári módosítása során ez a keret 20 millió
forintban lett betervezve. A bizottság hosszasan tárgyalta tervezet ezen módosítását. Horváth
János javasolta, hogy a bizottság ne változtasson eredeti javaslatán. Juhász Endre szerint
legalább a 24 milliós kerethez ragaszkodni kellene, hiszen ez az az összeg, amely szükséges a
már beadott pályázatok költségeinek (önrész, tervezési díj, pályázatírói díj, sikerdíj stb.)
Kollárné Papp Ildikó felhívja a bizottság figyelmét arra, hogy ebben az esetben javaslatot kell
tenni, hogy a költségvetés-tervezet melyik tételét csökkentsék a hiányzó 4 millió forinttal.
A bizottság a költségvetés-tervezet áttekintése során ilyen javaslatot nem kívánt tenni, ezért a
20 milliós keretet jóváhagyásra javasolja. Juhász Endre indítványát a szükség szerinti év
közbeni költségvetés módosításra elfogadja.
A Vállalkozói és Pályázati Bizottság a Képviselő-testület felé 3 egyhangú szavazattal a
következő határozati javaslatot terjeszti elfogadásra:

Határozati javaslat
Tárgy: 2009. évi költségvetés megvitatása
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület:
1. A 2009. évi költségvetés pályázati keretét 20 millió forintban hagyja jóvá.
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2. Amennyiben a 2009. évben az Önkormányzat olyan pályázaton indul, amelynek
költségei 2009-ben realizálódnak, az elfogadott keretösszeg tekintetében a
költségvetés módosítását javasolja.
Határidő 1. pont:
2. pont:

2009. február 28.
2009. év

Felelős 1, 2 pont:
Végrehajtásért felelős:

polgármester
pénzügyi csoport

2. napirendi pont (209. számú): Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról
A bizottság a napirendi pont előterjesztését megvitatta.
Áttekintette a beadott pályázatok jelenlegi helyzetét.
A beérkezett pályázatírói árajánlatokkal kapcsolatban javasolja csupán sikerdíjas pályázatírói
díjban való megállapodást. A sikerdíj javasolt összege a megnyert pályázati összeg 4%-a.
A bizottság 3 egyhangú szavazattal a következő határozati javaslatot terjeszti elfogadásra:

Határozati javaslat
Tárgy: Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. A folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.
2. Az Európa a polgárokért program 2007-2012 év között – Testvérvárosi program című
pályázat pályázatírói munkáira a beérkezett árajánlatok alapján felhatalmazza a
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a pályázatíró cégekkel csupán sikerdíjas,
4% + áfa szerződés megkötésére.
3. A tárgyalások lefolytatása után felhatalmazza a polgármestert a pályázatíró szerződés
megkötésére.
Határidő 1. pont:
2, 3 pont:
Felelős 1, 2, 3. pont:
Végrehajtásért felelős:

azonnal
2009. március 15.
polgármester
önkormányzati csoport

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt. Horvát János megbízott elnök-helyettes megállapítja,
hogy a napirendek megtárgyalásra kerültek és az ülést 19 óra 28 perckor berekeszti.

K. m. f.
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Horváth János s.k.
mb. elnök-helyettes
Balogh Ágnes s.k.
jegyzőkönyv-vezető
Juhász Endre s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő
Gálfi Árpád s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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