DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2018. október 17-én megtartott testületi ülésén
Helye: Dozmat Község Önkormányzatának hivatalos helysége
Jelen vannak: Horváth Ádám polgármester, Nagy Ferenc képviselő, Rédei László képviselő,
Dankovics Norbert képviselő, Horváth Eszter jegyző
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 4 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Külterületi utak felújítása és eszközbeszerzési pályázata - Döntés
fizetési előleg lehívásáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Polgármesteri
beszámoló
az
elmúlt
időszak
eseményeiről,
intézkedéseiről
3. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Külterületi utak felújítása és eszközbeszerzési pályázata - Döntés fizetési előleg
lehívásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatra
vonatkozóan hiánypótlás érkezett, melyet ismertetett. Ezzel kapcsolatosan
az előterjesztett határozattervezet elkészült és indítványozta az előterjesztett
határozattervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
52/2018. (X.17.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.12-16 Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati felhívás alapján
konzorcium formájában pályázatot nyújtott be, melyre vonatkozóan az Irányító Hatóság
Támogatási Okiratban részesítette, az alábbi fejlesztési megnevezés alatt:
Projekt címe: Erő-és munkagépek beszerzése, külterületi út felújítása
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Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 9791 Dozmat, 0110 hrsz és 181
hrsz illetve 9791 Torony 073, 075, 082 hrsz és 94 hrsz;



Projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9791 Dozmat, 0110 hrsz és 181
hrsz illetve 9791 Torony 073, 075, 082 hrsz és 94 hrsz;



A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.12-16






Projekt összes költsége:
Projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége:
Elnyert támogatás összege összesen:
Igényelt támogatás összege összesen:



Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege és forrása
konzorciumvezető (Dozmat) tekintetében:
7.588.490 Ft
Elnyert támogatás összege összesen (Dozmat) tekintetében: 15.189.832 Ft
Elnyert támogatás összege konzorciumvezető (Dozmat) részére összesen:
15.189.832 Ft







70.445.871 Ft
40.609.042 Ft
34.517.680 Ft
34.517.680 Ft

Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege és forrása
konzorciumi tag (Torony) tekintetében:
28.339.701 Ft
Elnyert támogatás összege összesen (Torony) tekintetében:
19.327.848 Ft
Elnyert támogatás összege konzorciumi tag (Torony) részére összesen:
19.327.848 Ft

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös
és szükséges és a fenti projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önerőt összegét
a költségvetésben elkülöníti.
A Képviselő-testület a többletönerő fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az előleg igénylési kérelem dokumentációjának
elkészítésére, aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.
k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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