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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 23-án 10 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Hegyi Ferencné
képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor képviselő
Igazoltan távol vannak: Csányi András alpolgármester és Vágó Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző
Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné képviselőt és
Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Döntés a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz
hiánypótlás a vállalt önerő mértékéről
Előadó: Kovács Mária polgármester
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván. A
polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
35/2015.(VI.23.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 23-án
tartandó rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Döntés a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz
hiánypótlás a vállalt önerő mértékéről
Előadó: Kovács Mária polgármester
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1. napirendi pont:

Döntés a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz
hiánypótlás a vállalt önerő mértékéről
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Magyarország 2015.
évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény alapján lehetőség volt pályázni a
belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában. A pályázat határidőben a Magyar
Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához benyújtásra, befogadásra került. A MÁK
hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, hogy terjessze a Képviselő-testület elé
határozathozatal céljából. A határozat a vállalt önerő mértékét tartalmazza.
A tervezett felújítás értéke 17.266.770,- Ft , ebből igényelt támogatás 14.676.754,- Ft a vállalt
önerő összege 2.590.016,-Ft.
Sikeres pályázat esetén a Fő utcával párhuzamosan elhelyezkedő kerékpárút felújítása
valósulna meg.
A vállalt önerő a 2015. évi költségvetés tartalék előirányzat terhére történne.
Kéri a képviselő-testület döntését.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
36/2015.(VI.23.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac), és ad) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt
pályázati kiírás b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél szerinti
felhívásra pályázatot kíván benyújtani „Ecsegfalva Község Fő utca közutak
aszfaltburkolat felújítása” címmel. A pályázat keretében az 340/1 hrsz. útszakasz
felújítása valósulna meg.
A beruházás összköltsége bruttó 17.266.770,- Ft, az ehhez szükséges önerőt, azaz
a 2.590.016,- Ft-ot a Képviselő-testület 2015. évi költségvetés tartalék terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a hiánypótlás határidőre történő
benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
2015. június 24.
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Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 2015. július 4-én
kerül megrendezésre az immár hagyománnyá váló „Nightbreed” könnyűzenei fesztivál.
A szervezők szeretettel várják a képviselőket délután 3 órára.
Kovács Mária polgármester mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el,
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 1030 órakor bezárta.

kelt, mint első oldalon
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polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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