Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
8/2018.
Határozatok száma:
113/2018. (05.29.) - 115/2018. (05.29.)
Rendeletek száma:
JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. A PM_ONKORMUT_2018 kódjelű, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat – önrész összegének
módosításáról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 29-én 16:00 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselő:

Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Schottner Jánosné

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívott:

-
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Dr. Sajtos Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet javasolta annak elfogadását és
kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2018. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. npr. A PM_ONKORMUT_2018 kódjelű, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat – önrész összegének
módosításáról
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. 2018. március 21-én megjelent a Pest megyei
önkormányzatok belterületi útjainak fejlesztéseit támogató pályázati felhívás, melynek célja az
önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása.
A rendelkezésre álló keretösszeg 7 milliárd forint. Az igényelhető támogatási összeg minimum 20 millió
Ft, maximum 150 millió Ft, Tahitótfalu adóerő-képességének függvényében a támogatás intenzitása
pedig 95%.
A pályázat keretében lehetőség nyílik az Petőfi Sándor utcának, a Viola utca Orgona és Sionhegyi út
közötti szakaszának és Bartók Béla út (Villasor) Szent Imre utca és Ereszvények utca közötti
szakaszainak burkolat-felújítására/kiépítésére, szegélyépítésre, járdajavításra, a csapadékvíz
elvezetésére szolgáló létesítmények felújítására, korszerűsítésére, az út tartozékainak és a
forgalomtechnikai létesítményeknek a felújítására, korszerűsítésére (korlátok, oszlopok, jelzőtáblák,
útburkolati jelek), az úthoz kapcsolódó közterületrendezésére.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletét képezi az önrészt és a pályázati összköltséget
tartalmazó testületi határozat. Az önrészt az önkormányzat a 2019 évi költségvetésének terhére írja
elő.
A kivitelezéshez szakértői költségbecslés készült, amelynek alapján a pályázat során az építésre
elszámolható összeg, valamint a - kötelező jelleggel - további költségek (tervezés és engedélyek
költsége, műszaki ellenőr díja, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó költségek mindösszesen bruttó
149.621.589,- forint.
A fentiekre figyelemmel Tahitótfalu adóerőképességét tekintve a projekt összköltségére vetített 5%ot, 7.484.079,- forint önrészként kell biztosítani.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a fenti kérdésben már határozott az április 19-i ülésen,
azonban az önrész pontos összege az elkészített költségbecslés alapján most áll rendelkezésre, kérte a
Képviselő-testületet, hogy a 114/2018. (04.19.) határozatot helyezze hatályon kívül.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2018. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 19-i
ülésen meghozott 53/2018. (04.19.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: Kérte az előterjesztésben szereplő, az önrész biztosítására vonatkozó határozati
javaslat elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Kubanek
István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2018. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tahitótfalu Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”
címen kiírt, PM_ONKORMUT_2018 kódjelű pályázaton részt vesz.
A pályázat a Petőfi Sándor utca (1735 hrsz.), a Viola utca Orgona és Sionhegyi út
közötti szakaszának (2897 hrsz) és a Bartók Béla utca Szent Imre utca és
Ereszvények utca közötti szakaszainak (760 hrsz) 149.621.589 forint összköltségű
felújítására vonatkozik.
A pályázathoz szükséges 7.484.079,- forint önrészt a 2019. évi költségvetés K71
sorának terhére biztosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést 16:15 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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