
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 5-én 17 órakor megtartott 
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Tárgy: Javaslat a "Szociális szolgáltatás-tervezés minőség javítása az Aszódi Kistérségben" 
             című KMOP 4.5.2/2008-006 jelű projekthez saját forrás igazolására.  
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2010.(V. 5.) határozat: 
 

1./ Tura Város Önkormányzat képviselő-testülete -  mint az alább megnevezett projekthez 
csatlakozott önkormányzat -  tudomásul veszi, hogy „A szociális szolgáltatásszervezés minőség  
javítása az aszódi kistérségben „ című KMOP – 4.5.2/B-2f- 2010-0001 jelű pályázat a 
Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője feltételekkel, legfeljebb 343.569.009, 
- Ft csökkentett összköltséggel történő támogatásra ítélte az Aszódi Kistérség Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  által megbízott gesztor önkormányzat útján  
beadott pályázatot. 
 
2./ A képviselő-testület, mint az Aszódi Kistérség Szociális és Intézményfenntartó Társulás tagja 
és a határozat 1/pontjában nevesített projekthez csatlakozott önkormányzat kimondja, hogy a 
projekt végrehajtása során az irányító főhatóságon keresztül  a projektmenedzsment által kért 
feladatokat,  döntéseket a megadott határidőben a projekt sikeres és hatékony végrehajtása 
érdekében teljesíti. 
A képviselő-testület kimondja, hogy amennyiben a Tura település hibájából részben vagy 
egészben meghiúsulna, illetve szabálytalanul, nem a rendeltetésének megfelelően  használja fel 
a projekt megvalósításához az adott településre eső beruházás összegét, úgy a támogatást a 
településre eső hányad arányában visszafizetni tartozik.  
 
Felelős: képviselő-testület, polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal és folyamatos, projekt zárásig, illetve projekt befejezését/zárást követő 
ellenőrzés időtartamáig  - 5 év  - 
 
„A”3./ Tura Város Képviselő-testülete kimondja, hogy a Tura település 2010 éves 
költségvetéséről szóló 1/2010. /I. 28./ Ör. –ben   / felhalmozási alap, tartalék stb. /  a határozat 
1./pontjában nevesített projekt biztosításához – az abban foglalt program / kivitelezési és 
szakmai anyagok/ megvalósítására  előirányzott  3.678.045.-Ft  saját  forrás rendelkezésre áll,  
melynek hiteles kivonata jelen határozat elválaszthatatlan  mellékletét képezi. A költségvetés 
elfogadásakor ismert összege (3.545.000,- Ft) a határozat mellékletét képező kivonata szerint 
rendelkezésre áll. Ezen összeg és a módosított önerő közötti különbözetet – 133.045,- Ft – az 
Önkormányzat egyéb működési bevételek terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges  intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal, és 2010. május 5.  
 
4./ Tura Város Önkormányzatának képviselő-testülete kimondja, hogy a határozat  1./pontjában  
nevesített  projekt megvalósításához  ugyanezen határozat 3./pontjában kimondott saját forrást a  
gesztor önkormányzat által kibocsátott bekérő levél alapján a  beruházás lebonyolításához 
nyitott elkülönített számlára utalja.  



 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Határidő: gesztor önkormányzat által kibocsátott  bekérő levélben meghatározott időpont.  
 
5./ Tura Város Önkormányzatának képviselő-testülete kimondja, és mint az aláírásra jogosult 
képviselője  Szendrei Ferenc polgármester, büntetőjogi felelőssége tudtában kijelenti, hogy a 
KMOP – 4.5.2./B-2 f-2010-0001  jelű projekt keretében igénybe vett támogatás teljes egészében 
kötelező feladatok ellátására használja fel.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat 5/pontjában rögzítetteket  külön 
íven megszerkesztett  nyilatkozat formájában aláírva küldje meg a gesztor önkormányzat 
projektvezetője számára.  
 
Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal és 2010. május 5.   
 

Kmf. 
 
                             Szendrei Ferenc sk. Dolányi Róbertné sk. 
                                polgármester           jegyző  


