
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 784-9/2017/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  szeptember  
01-én 8:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. 

Jelen vannak:

Molnár Endre  polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Sárvári Tamás  képviselő
Bőczi Ernő képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából: 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület négy
fővel határozatképes, Németh Ottó képviselő igazoltan van távol. Javasolja a meghívó szerinti
napirend elfogadását.
 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. szeptember 01-i rendkívüli
ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek  támogatására 
pályázat benyújtásáról
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Molnár Endre polgármester: a  napirenddel kapcsolatos előterjesztés teljesen egyértelmű,
érthető. Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  Szentbékkálla
Önkormányzata abba a besorolásba tartozik, akinek 750.000 Ft a pályázati támogatás. Akkor
kell határozatot hozni az önkormányzatnak, amennyiben önerőt is biztosít a fejlesztéshez.  
A fejlesztés összege 1.002.157 Ft, így önerőként biztosítani szükséges 252.157 Ft-ot. 

Molnár Endre polgármester: a  750.000 Ft  100 %-os  támogatást  jelent,  a  cél  amire  fel
kívánják használni, az önkormányzati épület javítása, alapozás megerősítése, falazat javítása.
Amennyiben nincsen észrevétel, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására pályázat benyújtásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, a Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításának keretében a helyi
önkormányzatokért  felelős  miniszter  az  államháztartásért  felelős  miniszterrel  közösen
meghirdetett  költségvetési  törvény  3.  melléklet  II.  12.  pont  szerinti,  a  Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be.

A  fejlesztésre  beadott  –  alább  részletezett  –  árajánlatot,  valamint  1.002.157  Ft  -  os
összköltségét a Képviselő-testület elfogadja:
-Kúria Bt. 8281 Szentbékkálla, Zrínyi u.41.  1.002.157.-Ft (bruttó összeg)

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  a  pályázat  keretében  az  alábbi  fejlesztést  kívánja
megvalósítani: Polgármesteri Hivatal alapozás megerősítése, falazat javítása munkák.

A fejlesztéshez  szükséges  (1.002.157.-Ft)  összeget,  750.000.-Ft  támogatásból,  az  önerőt
252.157 Ft-ot, a Képviselő-testület  a 2017. évi költségvetésébe betervezett  tartalék terhére
biztosítja.
A Polgármesteri  Hivatal  a  92.  hrsz  –ú  ingatlanon  helyezkedik  el  az  orvosi  rendelővel.  
A pályázat kedvező elbírálása esetén a támogatás összege kizárólag a Polgármesteri Hivatal
épületrészre kerül felhasználásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.

Felelős: Molnár Endre, polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
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Molnár Endre polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 8:15 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre             Tóthné Titz Éva
polgármester               jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

Molnár Károlyné 
pénzügyi ügyintéző
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