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SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

2006. FEBRUÁR 13.

HATÁROZATOK SZÁMA: 3, 4/2006.

Jegyzőkönyv

Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. február 13. napján 16 órai kezdettel
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Képviselő-testület hivatali helyisége Bak
Jelen vannak: Bakos Tibor polgármester, Korcsmár József, Nagyné Pete Rozália, Németh
Ervinné, Pete Istvánné, Tóbiás Tamás Sándor települési képviselők.
Igazoltan távol maradt: Gáspár Lászlóné, Sipos Kálmán, települési képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Szilvás Istvánné körjegyző, Leitnerné Nagy Judit pénzügyi
főelőadó, Biró Katalin pénzügyi gyakornok.
Bakos Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a rendkívüli ülés határozatképes, mivel a 8 fő települési képviselőből 6 fő megjelent.
A rendkívüli ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely javaslat alapján a
képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1. Sárhida Dózsa György utca útburkolat felújítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
2. Többfunkciós közösségi épület (orvosi rendelő,
kultúrház) fűtéskorszerűsítése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester

önkormányzati

hivatal,

Napirendek tárgyalása:
1. Sárhida Dózsa György utca útburkolat felújítása.
Előadó: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
„A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása elnyerésére” pályázatot írt ki. A településen a belterületi közutak közül a Dózsa
Gy. utca burkolata felújításra szorul. Javasolja, hogy az út felújítására nyújtsanak be
pályázatot 4.999.500.-Ft támogatási igénnyel. Kéri a képviselő-testület véleményét.
Szilvás Istvánné körjegyző elmondja, hogy a felújítás összes költsége 9.999.000.-Ft,
melynek 50 %-ára lehet pályázni. Így saját erőként az önkormányzat 2006. évi
költségvetésébe 5 millió forint összeget terveztek. Ő is javasolja a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a pályázat benyújtásával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács „A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” pályázatot nyújtsanak be a Sárhida
Dózsa Gy. utca burkolatának felújítására 4.999.500.-Ft támogatási igénnyel, kézfeltartással
szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
3/2006. számú Határozat:
Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat
törzsvagyonába tartozó Dózsa Gy. utca útburkolat felújítását
(továbbiakban: felújítás) határozza el 9.999 ezer Ft megvalósítási
összeggel.
A képviselő-testület a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
(NYDRFT) „A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” meghirdetett
felhívásra 4.999.500.-Ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület a Sárhida Dózsa Gy. utca útburkolat-felújítási
pályázati anyagában a pénzügyi adatlapon szereplő értéknek
megfelelően a helyi forrásként feltüntetett önerő fedezeteként – az
önkormányzat 2006. évi költségvetésébe beépítve – 4.999.500.-Ft
pénzbeni hozzájárulást biztosít.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat NYDRFThoz történő benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
2. Többfunkciós közösségi épület (orvosi
kultúrház) fűtéskorszerűsítése.
Előadó: Bakos Tibor polgármester

rendelő,

önkormányzati

hivatal,

Bakos Tibor polgármester elmondja, hogy lehetőség van az orvosi rendelő, önkormányzati
hivatal, kultúrház fűtéskorszerűsítésének megvalósítására. A Zala Megyei Területfejlesztési
Tanács a „Helyi önkormányzati fejlesztések területi kötöttség nélküli támogatása” címmel
pályázatot tett közzé. A fűtéskorszerűsítés várható összköltsége 771.513.-Ft, melyhez 60 %-os
támogatást szeretnének igényelni. Az önkormányzatnak saját erőként 462.907.-Ft-ot kell
biztosítani. Javasolja a pályázat benyújtását. Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a pályázat benyújtásával.
Bakos Tibor polgármester felteszi a kérdést, aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsanak
be a Zala Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az orvosi rendelő, hivatali épület, kultúrház
fűtéskorszerűsítésének megvalósítása érdekében - 462.907.-Ft támogatási igénnyel kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
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4/2006. számú Határozat:
A Sárhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Többfunkciós közösségi épület (orvosi rendelő, önkormányzati hivatal,
kultúrház) fűtéskorszerűsítés megvalósításával. A 771.513.-Ft
összköltségű fejlesztéshez az önkormányzat a pályázati adatlap éves
ütemezése szerint a költségvetési rendeletében 308.606.-Ft saját forrást
biztosít. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Zala Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz 462.907.-Ft összegű támogatásra, a helyi
önkormányzati fejlesztések területi kötöttség nélküli támogatása
elnyerésére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Bakos Tibor polgármester
Bakos Tibor polgármester – miután közlemény, bejelentés nem hangzott el – megköszöni a
megjelenést, az ülést 16,30 órakor bezárja.

Kmf.
Bakos Tibor

Szilvás Istvánné

polgármester

körjegyző
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