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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 1-jén 11.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester

						Gartner Tamás			képviselő
						
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 

-	valamint megjelent 1 fő borzavári lakos
												
																							 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2017. (IX.1.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND 
Pályázat benyújtása a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” című felhívásra
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Pályázat benyújtása a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” című felhívásra
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására meghirdetett pályázatot a Diófa és Fő utcai összekötő járda egy részének felújítására nyújtsák be. Az elnyerhető összeg maximum 1.2500.000,- Ft, melyhez 746.796,- Ft önrész szükséges.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2017. (IX.1.) határozata

1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.12. pont szerinti Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása igénybevételére pályázatot nyújt be a kiírás I. a) alcélja keretében a tulajdonában lévő Borzavár belterület 214 és 309 hrsz-ú ingatlanokon lévő járda felújítására 115 fm hosszúságban.

A fejlesztés célja:
    Borzavár 214 és 309 hrsz ingatlanok járda felújítása
A fejlesztés bruttó összköltsége:
                                      746ﾠ796 Ft1 996 796 Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:

Állami támogatás 
                                      746ﾠ796 Ft1 250 000 Ft
 Önerő 
                            746ﾠ796 Ft746 796 Ft

2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 746ﾠ796 Ft746 796 Ft, azaz Hétszáznegyvenhatezer hétszázkilencvenhat forint önrész összegét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2017. szeptember 7.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 11 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
	
                

	      Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

