Jegyzőkönyv
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2012. január 30-án tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen voltak: Gémes László polgármester
Bari Tiborné képviselő
Lukács Istvánné képviselő
R. Nagy Mihály képviselő
Tóth Péter képviselő
Dr. Vígh-Molnár Henriett képviselő
Gyömbér Ferencné jegyző

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy 6 képviselő jelenlétével a képviselő-testületi ülés
határozatképes. Szabó Tibor települési képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud
részt venni. Az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Török
Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth
Péter képviselőket. Kérte, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
1/2012. (I.30.) KT.
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Dr. Vigh-Molnár Henriett és Tóth
Péter képviselőket bízta meg.

Gémes László polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat (1.
sz. melléklet). Kérte, aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, kézfeltartással
jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
2/2012. (I.30.) KT.
Tárgy: Napirend elfogadása.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Mezőgazdasági utak fejlesztése

Gémes László
polgármester

2./ Egyéb előterjesztések

1./ Napirend
MEZŐGAZDASÁGI UTAK FEJLESZTÉSE

Gémes László polgármester előterjesztette a Mezőgazdasági utak fejlesztéséről szóló
írásos anyagot (2. sz. melléklet). A pályázat költségvetése reggel készült el. A felújítás
nettó összege 85.813.920 Ft, ebből a támogatás 64.360.440 Ft. Önerő: 21.453.480 Ft. A
gazdálkodókkal már előzetesen beszéltek a felújításról. Örültek a lehetőségnek és
támogatnák a fejlesztést. Amennyiben a gazdák nem adnak támogatást az önerő
fedezetére, az önkormányzat eláll a pályázattól.
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, az önkormányzat mennyi önerővel tudná
támogatni a pályázatot?
Gémes László polgármester elmondta, az önkormányzat a pályázathoz nem
rendelkezik önerővel. Az út mentén több hektár földterület van, elég sok gazdát
érint. Véleménye szerint az önerő biztosításához lehet számítani a gazdákra.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, a felújítás a Mindszenti utcától lenne?
Megkérdezte, közbeszerzést kell-e kiírni? Véleménye szerint az előkészítő munkát a
Falufejlesztő Kft. is el tudná végezni.
Gémes László polgármester elmondta, a két betonút közötti földes, törmelékes
szakasz kerülne felújításra. Amennyiben a beruházást 100 %-ban saját tulajdonú cég
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végzi el, un. inhaus beruházásról lenne szó, a közbeszerzést nem kell kiírni. Az
aszfalt borítást nem engedélyezik, makadám út építhető.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a pályázatot az önkormányzat adja be, az
önerőről az önkormányzatnak kell nyilatkoznia. Az Országgyűlés elfogadta a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényt, mely kimondja, hogy az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletet érvényesen csak a kormány előzetes
hozzájárulásával köthet. Amennyiben a költségvetésben megjelöljük az önerő
összegét, akkor ehhez már egy előzetes hozzájárulást kell kérni. Amennyiben a
képviselő-testület nem dönt, eleve nem jöhet szóba a pályázat beadása.
Gémes László polgármester elmondta, az EU önerő alapra lehetősége van az
önkormányzatnak pályázni. Millió összetevője van annak, hogy az út megvalósuljon,
a lehetőséggel viszont élni kell. A pályázat beadási határideje január 31.
Tóth Péter képviselő elmondta, szolgalmazni kell a gazdákat az út felújításra.
Gémes László polgármester kérte, aki egyetért a pályázat benyújtásával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
3/2012. (I.30.) KT.
Tárgy: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak
fejlesztéséhez igénybe vehető pályázat benyújtása (Jogcímkód: 6.130.02.01)
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
mezőgazdasági utak fejlesztéséhez igénybe vehető támogatásra.
A pályázatban az önkormányzat tulajdonában lévő 0130, 0120, 0115,
064 helyrajzi számú, 4521 és 45 számozott jelzésű utakhoz kapcsolódó
mezőgazdasági utak felújítására kerül sor.
A stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében
hitelfelvételhez kormány hozzájárulása szükséges.
A beruházás összege: nettó 85.813.920 Ft (Bruttó: 108 983 679)
Igényelt támogatás összege:
nettó 64.360.440 Ft
Támogatási intenzitás: nettó költségek 75%-a
Szükséges maximális önerő: nettó 21.453.480 + Áfa költségek:
23.169.758 Ft
A Képviselő-testület a szükséges önerőt az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében felhalmozási céltartalékból biztosítja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
A határozatot kapja: Gémes László polgármester, Váradi Jánosné
gazdálkodási osztályvezető, Pólya Sándor pályázati referens.
Gémes László polgármester - tekintettel arra, hogy más előterjesztés, hozzászólás
nem volt – megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmft.

Gémes László
polgármester

Gyömbér Ferencné
jegyző

Dr. Vigh-Molnár Henriett
Tóth Péter
képviselő, jkv. hitelesítő

