Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete

JEGYZÖKÖNYV

7/2018.

2018. május 2.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. május 2.
napján 9.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

ülés helye:

Közseghaza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgarmester

Durnyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Vidéki Attila képviselő
Schirling István jegyző
Távol:

Tőzsér Dezső alpolgármester

Meghivottak:

a jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgarmester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 (7) tagú képviselő—
testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta az önkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati lehetőség megtárgyalását.
A jegyzőkönyv hitelesítő Durnyik József képviselő.

1.

Önkormányzati

feladatellátást szolgáló

fejlesztések

támogatására

lehetőség
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselő—testület 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

kiírt

pályázati

JELENLÉTI íV

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2018. május 2. napján megtartott
testületi ülésén megj elentekről

Tóth Tihamér Sándor

polgármester

Tőzsér Dezső

alpolgármester

Dumyík József

kepv1selo

Haj dara Roland

képviselő

Vidéki Attila

kepvxselo
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Napirend tárgyalása

1.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati lehetőség
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth

Tihamér

polgármester

részletesen

tájékoztatta

a

képviselő—testületet

az

önkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati lehetőségről Elmondta hogy a
Rákóczi út felújitása nagyon fontos lenne. Erre árajánlatot is kért mely szerint a felújítás bruttó

összköltsége 14. 947 328 Ft lenne Ehhez támogatás igényelhető amely 12 705. 229 Ft, a szükséges
önerő 2. 242 099 Ft lenne Amennyiben az önerő rendelkezésre fog állni, csak abban az esetben
szabad megvalósítani az esetlegesen elnyert támogatásból a felújítást
A polgármesterjavasolta a pályázat benyújtását és az önerő vállalását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (V. 2.) önkormányzati határozata

Karancsság

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

pályázatot

nyújt

be

a

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet
ll. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására.

A pályázati cél: Karancsság Rákóczi út felújítása
A beruházás bruttó összköltsége:
Az igényelt támogatás összege:

14.947.328 Ft.
12.705.229 Ft.

Saját forrás összege:
2.242.099 Ft.
A képviselő-testület a saját forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 2. 16 óra, illetve május 3.

Mai—(xxx-

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 9.25 órakor bezárta.
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