Sáska község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a. Rákóczi u.4.
Tel:87l510-344
Száma: 1403-512015.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testiilete általZ}I5.június 8-án
(hétftín) 18.00 órakormegtartott rendkívüli nyilvános ülésről.

Helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.
Jelen vannak: Kovács Nándor
KonkolyNorbert
Albertné Asztalos
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Kovács Nándor polgármester üdvözölte

t
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v

a jegyzőt és a képviselőket. Megállapította, hogy
a testtileti Ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van) azülést megnyitotta.
kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot.

KéPviselőtestiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal határozathozatal nélkil elfogadtlk az
alábbi:

Napirendet:

I.1

Pályázatbenyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Nándor polgármester

Napirend:
Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy azérthívta össze a rendkívüli testiileti ülést,
mivel lehetőség Van Útfelújításra páIyázatot benyújtani. Előző testületi ülésen mát
foglalkoztak a kérdéssel, de az akkori árajánlatotmagasnak találták.

A VIA VOMITO Kft. Veszprém, Kádártai űt 27.

ajánlata a\apján az Ifiűság} utca felújítása
8.575.358.-ft-ba kerülne, saját forrás aberuhéaás költségén ek 15 Yo-a I.286.304-ft.

Kérte a kivitelezőt adjon ajénlatot a sávos helyreállításra az Ifiúsági utcára, valamint
Rákó czi utca felúj ít ás ár a a kritikus szakaszol<r a.
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Ifiúsági utca 200 méter hosszban, 1 méter szélességbentörténő helyreá|litása
bruttó
2.195.424--ft-ba kerülne, melyhez a saját forrás 32g.314.-ft. A Rákóczi utca
egy szakaszának
javitása is indokolt 50 méter hosszban 1 méter széles
sávban történő felújításköltsége bruttó
57 4.4l 5.-ft. saját forrás 86.I62.-ft.
Véleménye szerint a két utcát kellene sávosan helyreállítani, a saját fonás igy
4l5.476.-ft.
lenne amely a költségvetésben biztosított.
Kérte a képviselők véleményét, hozzászőlását.

KonkolY Norbert alpolgármester véleménye szerint az lflúsági utca teljes felújítását
kellene
elvégezni, ez az ajánlatkedvezőbb mint amirő! az előző testtileti ülésen beszéltek.
Kovács Nándor Polgármester véleménye szerint elégséges lenne a sávos helyreáIlítás,
azért
sÜllYedt meg aZ Út mert nem készítettekmegfelelő alapozási munkák at. Azönkormányzatnak
tÖbb olYan kÖtelező feladata van, amit el kell látni,kiad,ással jár. A hétvégi
orvosi ügyelethez
tÖrténő hozzétlárulás mértékeis emelkedni fog, mivel a kőrház nem vállalj
a az igyelet
fenntartását. Árajénlatot kért a falumúzeum nádtetőzetének felújítására is
amely várhatóan
1200 e ft-a kenil.
Jehoda István kéPviselő véleményeszerint az sem biztos, hogy jó,
hűznak azútra,javasolta a sávos felújítást.

ha

több aszfaltréteget

Kovács Nándor Polgármester kérte a képviselőket kózfeltartással jelezze aki egyetért a
sávo s helyreállítás sal, a p ály azat

b

KéPviselŐ-testtilet egyhangúlag,
meg$oztaaz alábbi:

29l2015.Nl.8.)Ökt.sz. h a t á r
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enyuj tásával.

5 igen
o

za

szavazattal elletszavazat

és tartózkodás

nélktil

tot

Sáska kÖzség Önkormányzata Képviselő-testtilet e pályáaatot nyujt
be a Magyarország 2OI5. évi központi költségvetésórői szőlő 2ÓT4.
évi C. tÖrvény 3. melléklet II. 4. ac) pont szerinti önkormányzati
feladatellátást szolgáló fej lesztés támo gatásának i génybevétel ére.
Ifiúsági utca, Rákóczi ltca
felújításának bruttó költsége:

2.769.839-Ft.

Igényelt vissza nem térítendő támogatás: 2.354.363.- Ft.
Me gp ály áaott
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az 15 "Á saját forrást
415.476.-ft-ot az
önkormányz at 2015 " évi költségvetéséből biztosída.

Eredményes pélyéaatesetén sáska község öttkormányzata
képviselő-tesftilete vállalja, hogy a támogúsból megvalósult
beruházást abenlházás megvalósitásátől számított 10 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően
- a működtetésre vonatkoió hatályos
jogszabályok betartásával hasznosítja, a feladalellátási
helyet nem
-

3

jogát nem
szünteti meg és ne.m adja át az íntézményfrnntartói
állami fenntartó részére,kivéve, ha _ települési önkorményzati
rendeleten kívüli _ jogszabályváltozásból adódóan változik aZ
íntézményfenntartój a.

Képviselő_testtilet felhata|mazza

a

polgármestert

a

pá]lyézat

benyújtásara.

Felelős: Kovács Nándor
polgármester
Határidő: 2015.június 9.

javaslata
Kovács Nándor polgármester kérte a képviselőket akinek kÖzérdekű bejelentése,
van tegye meg.

Albertné Asztalos Anita képviselő elmondta,hogy úgy hallotta, hogY lehet

Pál'Yázrtt,

a32 e ft,ot,
költségvetési támogatásra, ha az adőerő képesség nem haladja meg

jelenlegi pélytuatnális nézik adóerő képességet,
működési támogatásról nincs információj a,ltána néz,
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy

a

Kovács Nándor polgármester megköszönte

a képviselők megjelenését és az ülést 18,30

órakor bezárta.
k.m.f.t.
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