
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 630-5/2016/K. 
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 30-án
08:30 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  az
adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok  fejlesztéseinek
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

41/2016. (VIII. 30.)  HATÁROZATA

 A 2016. augusztus 30-i ülés napirendjéről 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. augusztus 30-i rendkívüli 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok  fejlesztéseinek
támogatására pályázat benyújtása 
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1.) Adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok
fejlesztéseinek     támogatására pályázat benyújtása 

Molnár  Endre  polgármester:   tájékoztatja  a  testületet,  hogy azok a  települések,  akik  nem
részesültek adósságkonszolidációban pályázatot nyújthatnak be fejlesztésre. A Közösségi ház
és  melléképületeinek  a  homlokzat  felújítását  kellene  megcélozni  ezzel  a  pályázattal.  
A benyújtott  árajánlat  szerint  a  beruházás  3.579.038 Ft  lenne,  melyből  támogatási  igényt
adnának be 2.950.000 Ft összegre. Önerőként biztosítanák a fennmaradó 629.038 Ft-ot. Kéri
hogy, aki az elmondottakkal egyetért, kézfeltartással  jelezze. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2016. (VIII. 30.) HATÁROZATA

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
 fejlesztéseinek támogatására pályázat benyújtásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az
adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok  fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázat dc) alpontjára pályázatot nyújt be.
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
Szentbékkálla  Kossuth  u.  18,  123/1.  hrsz.  alatti  Közösségi  ház  és  melléképületeinek
homlokzat felújítása.
A fejlesztésre  a  Sárvári  Kft   Építési  Vállalkozás  (8281  Szentbékkálla,  Dózsa  Gy.  u.19.)
nyújtott be ajánlatot, melynek összköltsége 3.579.038 Ft.
Az igényelt  támogatás  összege a pályázati  kiírásban szereplő 2.950.000 Ft. A fennmaradó
összeget (629.038 Ft), mint önerőt a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésbe betervezett
tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Molnár Endre, polgármester. Határidő: 2016. augusztus 31.

Molnár Endre polgármester:   megköszöni a részvételt és az ülést 08:45 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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