Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-13/2009.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 2-án
(csütörtök) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bán Ferenc és Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bognár Szabolcs és dr. Mohos
Antal települési-képviselőket kérte fel.
Bognár Szabolcs és dr. Mohos Antal települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester: tájékoztatást ad arról, hogy a rendkívüli ülés összehívása
telefonon történt az SZMSZ 19. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, melyet a TEUT
pályázat benyújtási határidejének közelsége indokolt
Az ülés napirendjére a telefonon előre jelzettnek megfelelően az alábbiakban tesz javaslatot:
TEUT pályázat benyújtása.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti az elfogadott napirendet.
Napirend:
1. TEUT pályázat benyújtása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

TEUT pályázat benyújtása
Előadó.

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy e pályázat
benyújtásáról a 2009. május 25-i ülésén, a 42/2009.(V.25.) határozatával döntött a képviselőtestület. A pályázatírás folytán a határozatban szereplő forrásösszetétel pontosításra szorul, ezért
kell e pályázatról ismételten, sürgősséggel tárgyalni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYDRFT/TEUT/2009.
Települési Önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése támogatására
pályázatot nyújt be.
2. A pályázat célja:
Rózsa Ferenc utca felújítása
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3. A fejlesztés megvalósulási helye:
Rábapatona, Rózsa Ferenc utca
4. A fejlesztés forrásösszetétele:
§ Saját forrás
9.808.075,- Ft
§ Támogatásból igényelt összeg:
7.000.000,- Ft
§ Összesen:
16.808.075,- Ft
5. A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló
7/2009.(V.26.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja a költségvetés 5. számú
melléklet 1. során.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Azonnal

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 55/2009.(VII.2) határozata a TEUT pályázat
benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett NYDRFT/TEUT/2009. Települési
Önkormányzati belterületi közutak felújítása, korszerűsítése
támogatására pályázatot nyújt be.
2. A pályázat célja:
Rózsa Ferenc utca felújítása
3. A fejlesztés megvalósulási helye:
Rábapatona, Rózsa Ferenc
utca
4. A fejlesztés forrásösszetétele:
§ Saját forrás
9.808.075,- Ft
§ Támogatásból igényelt összeg:
7.000.000,- Ft
§ Összesen:
16.808.075,- Ft
5. A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi
költségvetéséről szóló 7/2009.(V.26.) számú Költségvetési
rendeletében biztosítja a költségvetés 5. számú melléklet 1. során.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Azonnal

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülés tervezett napirendjének
tárgyalása megtörtént. Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte képviselő-társai
munkáját és a rendkívüli ülést 17 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bognár Szabolcs
dr. Mohos Antal
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

