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2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 26-án
7.30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége
(Szentantalfa, Fő u 39.)  

Jelen vannak: Kiss Csaba polgármester 
Molnár László alpolgármester
Szatlmajer István 
Gödri Tünde 
Hollósy-Sólyom Tünde képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
 dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Kiss Csaba polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület 5 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai rendkívüli
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

NAPIREND 
1) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss  Csaba  polgármester: Elmondja,  hogy  idén  is  kiírták  a  pályázatot  önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására,  aminek  a  keretében  lehetőség  van
belterületi út felújítására. A maximálisan igényelhető támogatás összege út felújítása esetén
a  10.000  fő  lakosságszám  alatti  települések  esetében  15  M  Ft.  A  pályázatok  benyújtási
határideje  2018.  május  2.,  ezért  volt  szükség  a  rendkívüli  ülés  összehívására.  A  pályázat
benyújtásakor  mellékelni  kell  a  saját  forrás  biztosítására  vonatkozó  képviselő-testületi
határozat eredeti példányát, illetve egyéb előírt dokumentumokat. Idén ebből a pályázatból
a  szikla  és  fenyves  utcát  újították  fel,  most  javasolja,  hogy  a  Kertalja  utca  felújítására
pályázzanak,  mert  nagyon  rossz  állapotban  van,  az  alap  teljesen  feljött,  a  kátyúzás  csak
ideiglenes megoldást jelent. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
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Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

18/2018. (IV.26.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  és  az
államháztartásért  felelős  miniszter  közösen  meghirdetett
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására,  a  c)  pályázati  célra,  belterületi  utak,  járdák,
hidak felújítása érdekében pályázatot nyújt be.

A  pályázat  keretében  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő
Szentantalfa  belterület  354/13 helyrajzi  számú Kertalja  utca
burkolat  felújítása  212  m  hosszon  és  5,1  m  szélességben
valósulna  meg  a  belterületi  közlekedési  infrastruktúra
fejlesztése érdekében.  

A teljes projektköltség összege:               bruttó 16.283.269,- Ft
Az igényelt 85 % támogatás összege:      bruttó 13.840.779,- Ft
A 15 % saját forrás összege:                      bruttó   2.442.490,- Ft

Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal,  hogy  a  saját  forrás
összegét  a  2019.  évi  költségvetésében,  a  tartalék  terhére
biztosítja.  

Az  önkormányzat  a  támogatás  elnyerése  esetén  a  10  éves
fenntartási kötelezettséget vállalja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására. 

Határidő: 2018. május 2.
Felelős: polgármester  

Kiss Csaba polgármester: Tájékoztatja  a  testületet,  hogy a szennyvíz  önkormányzat  általi
szállítására  vonatkozó  kérelmet  a  hatóságnak  elküldték,  továbbá,  hogy  az  egyedi
kisberendezések első számláit a hivatal kiküldte.

Több napirendi pont nem lévén Kiss Csaba polgármester megköszöni a nyilvános ülésen való
részvételt, és azt 7.52 órakor bezárja.

K.m.f.

            Kiss Csaba                         Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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