Szám: Hb/37-11/2020.

HOMOKBÖDÖGE
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 1. napján 18 órakor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Homokbödöge Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8563 Homokbödöge
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 1. napján 18
órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Homokbödöge – Polgármesteri Hivatal.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Farkas Árpád polgármester, Rajkovics Attila alpolgármester,
Obermayer Rita, György Balázs és Lovászi Gábor képviselők.
B./ Tanácskozási joggal résztvevők:
- Kelemen László jegyző
- Németh Anett jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg senki.
Farkas Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja,
hogy a mai rendkívüli ülést azért kellett összehívni, mert egy pályázattal kapcsolatban a
képviselő-testületnek határozatban kell vállalnia az önrészt.
A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni.

NAPIREND:
Előadó:

Tárgy:
1./ Pályázat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Farkas Árpád
polgármester

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta következő határozatát:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását.

az

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről a soron következő
rendes ülésen fog beszámolni.
Ezt követően javasolja, hogy térjenek rá a napirendi pont tárgyalására.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./

N a p i r e n d : Pályázat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előadó:
Farkas Árpád polgármester
(Írásbeli előterjesztés.)

Farkas Árpád polgármester előterjesztésében elmondja, hogy képviselő-testület tagjai
előzetesen megkapták a pályázati kiírás másolatát, melyet tanulmányozhattak. A pályázati kiírás
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímére szeretnék a pályázatot benyújtani,
Homokbödöge, Kossuth és Jókai utcák járdáit szeretnék felújítani. Az előzetes Árajánlat szerint
a beruházás összköltsége 16.437.800,-Ft. Mivel az önkormányzat iparűzési adóerő képessége
18.000,-Ft/fő alatt van, ezért a pályázat a fejlesztési költség 85 %-át támogatja. Ez azt jelenti,
hogy az önkormányzatnak 15 %-nak megfelelő, 2.465.670,-Ft önerőt kell biztosítani a
fejlesztéshez. Az igényelt támogatás összege: 13.972.130,-Ft. A pályázatot 2020. július 10.
napjáig kell benyújtani az ebr42 rendszer felületén, kizárólag elektronikusan. Csatolni kell a
felújítás Árajánlatát, a képviselő-testületi döntést, tulajdoni lap másolatokat, fényképdokumentációt, tervezői nyilatkozatot és az építmény általános jellemzésére vonatkozó leírást. A
miniszteri döntés határideje: 2020. október 16. A támogatás felhasználásának végső határideje:
2021. december 31. Javasolja, hogy a pályázat benyújtásáról, az önrész vállalásáról a képviselőtestület hozza meg a határozatát.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el a véleményüket.
Hozzászólások:
Rajkovics Attila alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását, mert a támogatással fel lehetne újítani hosszú járdaszakaszokat.
Lovászi Gábor képviselő szintén támogatja a pályázat benyújtását.
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
48/2020.(VII.01.) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestületének határozata:
Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra, a “Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása” alcímre, pályázatot nyújt be.
A Pályázat címe: Homokbödöge község Jókai és Kossuth utcai járdák felújítása.
A beruházás helyszínei: 8563 Homokbödöge, Jókai u. 400 hrsz., Kossuth u. 317/3
hrsz.
A beruházás bruttó bekerülési költsége:
16.437.800,-Ft
Az igényelt bruttó támogatás összege:
13.972.130,-Ft
A pályázati saját forrás bruttó összege:
2.465.670,-Ft
A pályázati saját forrást a Képviselő-testület – a 2020. évi költségvetése terhére –
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
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Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2020. július 10.
Felelős: Farkas Árpád polgármester
Kelemen László jegyző

Farkas Árpád polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, Farkas Árpád polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a nyílt testületi ülést 18 óra 23 perckor bezárja.
Kmf.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

