
 
   
 
 
     

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

 
   
U-354-13/2008.  
 

 
M  E  G  H  Í  V  Ó 

 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3. rendkívüli ülését 

 
 

2008. június 9-én /hétfő/ 16.00 órára 
 

a Városháza Kistanácskozó termébe /Szentes, Kossuth tér 6./ összehívom. 
 
 
 
JAVASOLT NAPIREND: 
1.) DARFT-HÖF CÉDE-2008. A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának 

javítását eredményező fejlesztésekhez pályázati felhívásra „Szentes Város 
Önkormányzata által fenntartott óvodák udvari játszóeszközeinek felújítása” című 
pályázat benyújtása 

2.) Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése 
 
 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni szíveskedjék.  
 
 
 
 
Szentes, 2008. június 5. 
 
 
      Szirbik Imre 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület ülésének anyagai a www.szentesinfo.hu/testulet honlapon 
megtalálhatók. 
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Polgármesteri Hivatal – Műszaki Osztály 
 6600 Szentes, Kossuth tér 6.   63/510-300 

 
Ikt. sz.: E-2381-12/2008 
Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla 
 
Tárgy: 89/2008. (V.06.) Kt. határozat módosítása 
 
Melléklet: 89/2008. (V.06.) Kt. határozat 
  
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testülete 2008. május 6. napján megtartott 2. 
rendkívüli testületi ülésén meghozta 89/2008. (V.06.) Kt. határozatát a DARFT-HÖF CÉDE-
2008 a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező 
fejlesztésekhez című pályázati felhívásra a pályázat elkészítéséről és annak benyújtásáról. 
Szentes Város Önkormányzata a pályázatot határidőben benyújtotta.  
A pályázat címe: „Szentes Város Önkormányzata által fenntartott óvodák udvari 
játszóeszközeinek felújítása.” 
 
A benyújtott pályázattal kapcsolatosan Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális 
Igazgatóság Állampénztári Irodája többek között a következő hiánypótlásra szólította fel az 
Önkormányzatot: 
„A Képviselő-testületi határozat nem tartalmazza az összköltség és a támogatás összegét.” 
 
Az elkészített óvodai játszóeszközök felújítására vonatkozó terv szerint a teljes költség bruttó 
5.000 eFt, ebből a szükséges önerő (30%) bruttó 1.500 eFt. Az igényelt támogatás összege 
bruttó 3.500 eFt. 
 
 
Annak érdekében, hogy a hiánypótlási felszólításnak eleget tudjunk tenni, kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a 89/2008. (V.06.) Kt. határozatot módosítani szíveskedjék. 
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……/2008. (……) Kt. 
 
Tárgy:  A DARFT-HÖF CÉDE-2008 a helyi önkormányzati feladatellátás 
színvonalának javítását eredményező fejlesztésekhez pályázati felhívásra a „Szentes 
Város Önkormányzata által fenntartott óvodák udvari játszóeszközeinek felújítása” 
című pályázat benyújtásáról szóló 89/2008. (V.06.) Kt. határozat módosítása 

 
 

H a t á r o za t i  j a v a s l a t  
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 89/2008. (V. 06.) Kt. 
határozat (továbbiakban: Határozat) módosítására vonatkozó előterjesztést és azt a 
következőképpen módosítja: 
 
A Határozat 2. pontjában foglaltak helyébe a következő szövegezés kerül: 
 
2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DARFT-HÖF CÉDE-2008 a helyi 
önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztésekhez pályázati 
felhívásra benyújtandó „Szentes Város Önkormányzata által fenntartott óvodák udvari 
játszóeszközeinek felújítása” című pályázathoz a 30 %-os saját forrást biztosítja, az alábbiak 
szerint:  
A kivitelezés összköltsége bruttó 5.000 eFt, melyből az igényelhető támogatás összege bruttó 
3.500 eFt és a szükséges saját forrás összege bruttó 1.500 eFt. 
A feladat fedezete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről szóló, a 11/2008. (VI.6.) rendelettel módosított 2/2008. (III.7.) 
rendeletének a 4. számú melléklet IV. fejezetében az óvodai játszóeszközök felújítása címszó 
alatt jóváhagyásra került.  
 
 
E határozat elfogadásával a 89/2008. (V.06.) Kt. határozat 2. pontja hatályát veszti. 
 

 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.   Szentes Város Polgármestere 
2.   Szentes Város Jegyzői Irodája  
3.   Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
4.   Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya 
5.   Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 
6.   Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda 
 
Szentes, 2008. június 03. 
 

     
                  Czirok Jánosné 

                  osztályvezető 
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