Ikt.sz: 35-38/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: A Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december17én megtartott rendkívüli testületi üléséről.
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Jegyzőkönyv
Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 17-én
megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:
1. Dorkó Csaba
polgármester
2. Cseh Imre
alpolgármester
3. Ferenc Ervinné
képviselő
4. Hossó Tibor
képviselő
5. Vancsó József
képviselő
Meghívottak:
1. Molnár Mária
körjegyző
Dorkó Csaba polgármester köszönti a megjelent képviselőket és minden meghívottat, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy van- e
valakinek a javasolt napirendhez módosító indítványa. Nem volt, így szavazást kér.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
91/2011(XII.17.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
december 17-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja.
1. Az ÉMOP-3.1.3-11 pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
1. Az ÉMOP-3.1.3-11 pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatok

Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
Tájékoztatást ad a képviselőknek az ÉMOP -3.1.3-11 pályázattal kapcsolatban. A pályázat a
Hevesaranyos Petőfi út, Kertalja út, Béke út útburkolatok megerősítése, árkok felújítására
vonatkozik. A műszaki leírás részletesen ismerteti a vonatkozó paramétereket. A pályázat
benyújtáshoz több dokumentum becsatolására lesz szükség, többek között az önrész
rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozattal – helyi
önkormányzatok esetén a pályázói nyilatkozaton felül képviselő-testületi határozattal, vagy a
képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot
átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával a saját forrás biztosításáról -,
kell igazolnia. A pályázati költségvetés összege 59.071.596 Ft, a várható 95%-os támogatás
mellett ebből az önkormányzatnak 2.951.137 Ft-ot kell önrészként biztosítani. Ez az
önkormányzat költségvetéséből nagy valószínűséggel biztosítható. Tekintettel a megvalósuló
beruházás volumenére és szükségességére a község fejlődése érdekében mindenképpen
megéri a befektetést.
Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Annak felolvasása után
szavazást kér.
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A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
91/2011(XII.17.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a benyújtandó ÉMOP-3.1.3-11 pályázat
benyújtásához a költségvetésében erre a célra tartalékot képez
3.000.000 Ft. összegben, melyet a pályázathoz önkormányzati
önerőként fog felhasználni. Ezen tartalék összegét az önkormányzat
költségvetési rendeletének módosításakor költségvetésébe beépíti.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt, és
az ülést 11.00 órakor bezárja.
k.m.f.

Dorkó Csaba
polgármester

Molnár Mária
körjegyző
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