
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 620-3/2016/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én 
13:00 órakor megtartott nyilvános  rendkívüli üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 
 

Jelen vannak:
Molnár Endre polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Sárvári Tamás képviselő
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár  Endre  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a  testület  teljes
létszámban  jelen  van,  így  határozatképes.  Tájékoztatja  a  megjelenteket,  hogy  az  ülés
sürgősséggel  való  összehívásának  oka,  hogy  lehetőség  van  pályázat  benyújtására
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
Javasolja ugyanezen tárgyú napirend elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2016. (V. 27.)  HATÁROZATA

 A 2016. május 27-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május 27-i rendkívüli ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés  támogatására pályázat benyújtása
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1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés  támogatására pályázat 
benyújtása

Molnár Endre polgármester:    elmondja, hogy több utca burkolatának  felújítására nyújtana be
pályázatot az önkormányzat. Árajánlat került beszerzésre a Horvát-Ép Kft-től  13.202.285 Ft
összegben. A pályázat  benyújtásához biztosítani szükséges 15 % önerőt, melynek összege  
1. 980. 343 Ft. Javasolja, hogy aki egyetért pályázat benyújtásával és az előbb említett önrész
biztosításával, kézfeltartással jelezze. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2016 (V. 27.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés 
támogatására pályázat benyújtásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és
c)  pontok  szerinti  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt
pályázat c) alcéljára pályázatot nyújt be. 
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
 Szentbékkálla Bem J. utca, Petőfi S. utca, Hárskó köz, Dózsa Gy. utca burkolat felújítási
munkáinak megvalósítása.
A fejlesztésre a Horváth-Ép Közmű-, Út és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.)
által benyújtott ajánlatot, mely szerint annak költsége 13. 202. 285 Ft, a Képviselő-testület
elfogadja. Az igényelt támogatás összege a pályázati kiírásban szereplő mérték alapján 85 %,
ami  11.  221.  942 Ft.  A fennmaradó,  a  fejlesztési  költség  15 %-ának megfelelő  összeget  
(1. 980. 343 Ft), a Képviselő-testület,  mint  önerőt a 2016. évi költségvetésébe betervezett
tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Molnár Endre,  polgármester
Határidő: 2016. június 2. 

Molnár Endre polgármester:   megköszöni a részvételt és az ülést 13:10 órakor bezárja. 

K.m.f.

     Molnár Endre                                                  Dr. Szabó Tímea       
      polgármester                                                jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 

Molnár Károlyné
pénzügyi ügyintéző 
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