Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 13.
napján du. 16.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Jánosi Attila képviselő
Békefi Edina képviselő
Tavasz László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően ismertette, hogy a
rendkívüli ülés összehívására a legutóbb benyújtott pályázat rövid hiánypótlási határideje
miatt került sor. Kéri a meghívó szerinti napirendi pont jóváhagyását, egyéb ügy nem kerülne
tárgyalásra.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:

Napirendi pont:
1./ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat hiánypótlási ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirendi pont jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte annak tárgyalását:

1./ Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat hiánypótlási ügye.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a Vasút utca és Árpád utca járda és útburkolat
felújítási pályázata benyújtásra került. Az Államkincstár megküldte a hiánypótlást, melynek
keretében a korábbi határozatot módosítani szükséges. A módosítás csak az önrész összegét
érinti, oly módon, hogy a határozatban is a benyújtott adatlap szerinti önerő összegét kell
feltüntetni.
Javasolja, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el a testület:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 84./2016. (V.24.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja: A beruházás tervezett összköltsége: bruttó
17.404.969 Ft, melynek kapcsán a képviselő-testület bruttó 3.659.724 Ft önkormányzati
önerő biztosítását vállalja az éves önkormányzati költségvetése terhére. A határozat
egyebekben nem változik. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
pályázat hiánypótlásának benyújtására. Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 14.
Felelős: polgármester
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87./2016. (VI.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 84./2016. (V.24.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A beruházás tervezett összköltsége: bruttó 17.404.969 Ft, melynek kapcsán a
képviselő-testület bruttó 3.659.724 Ft önkormányzati önerő biztosítását vállalja
az éves önkormányzati költségvetése terhére.
A határozat egyebekben nem változik.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat
hiánypótlásának benyújtására.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. június 14.
Felelős: polgármester

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
16.15 órakor bezárta.
K.m.f.
Szabó László
polgármester
Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen
lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:
dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző
Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:

Németh Tünde
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Rolkó Gábor alpolgármester

Jánosi

Attila

képviselő

