JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2009.augusztus
képviselőtestületi ülésről.

25-én

du.14.00

órai

kezdettel

megtartott

rendkívüli

Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,Barna Zoltán,
Gál Tiborné képviselő Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, , Medve Éva, Pádár István
képviselők (8 fő)
Igazoltan távol maradt: Ködmön Levente Gergely,
Magyar Vilmosné képviselők ( 2 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző,
Morvai István polgármester:
Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. Megállapítja, hogy
a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő közül 8 fő megjelent.
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi pontot
tárgyalják meg:
„ Falufejlesztéssel kapcsolatos pályázat megbeszélése.”
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett javaslatra
az alábbi határozatot hozza:
43/2009.(VIII.25.)önkorm. képv.test. határozat:
1./ Falufejlesztéssel kapcsolatos pályázat megbeszélése
Előadó: Morvai István polgármester
1.napirendi pont tárgyalása.
Morvai István polgármester:
Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az Észak-magyarországi Régió kisebb
települései esetében vannak és jelentkeznek olyan kisebb településfejlesztési igények,
amelyeket a jelenleg kiírt pályázat alapján meg lehet valósítani. Ezek az egy-egy
önkormányzati útra és közvilágításra, infrastrukturális beavatkozások elvégzésére
terjedhetnek ki.
Ez a pályázat ÉM-i Operatív Program címen került kiírásra, melynek rövidítése ÉMOP-20093.1.3/A.
A megvalósítható projektet EU-s támogatással lehet elvégezni, így javasolja, hogy készüljön
pályázat a Petőfi út felújítására, amely utca a pályázatban kiírt feltételeknek megfelel, hiszen
központi fekvésű, önkormányzati út és olyan települési szakaszokat köt összege, amelyek
közlekedési vonatkozásban nagyobb jelentőséggel bír.
Mint köztudott az utat korszerűsíteni nem újjáépíteni kell, így ez is a feltételek között kiírtak
megfelelő szempontot jelent.

Részletes tájékoztatást ad a pályázatban kiírtakról, és arról is, hogy hány százalékos az
önkormányzati önrész.
Mivel kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz, illetve a szóbeli előterjesztéshez nem
hangzott el kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztést szavazzák meg.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett javaslatra
az alábbi határozatot hozza:
44/2009.(VIII.25.)önkorm. képv.test. határozat:
Csány Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az ÉMOP-2009.3.1.3/A.(Északmagyarországi Operatív Program) településfejlesztés kiegészítésére pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: Csány, Petőfi S. út felújítására, hrsz: 803.
A fejlesztés megvalósulási helye: Csány, Faluközpont
A fejlesztés forrás összetétele
Adatok Ft-ban
2009.év
2.645.329
------23.807.965
------26.453.294

Megnevezés
Saját forrás
Hitel:
Igényel támogatás:
Egyéb forrás:
Összesen:

A képviselőtestület a 2009.évi saját forrás összegét az 1/2009.(II.10.)sz. rendelet 7.sz.
mellékletében foglaltak alapján biztosítja, a helyi közutak fenntartása cím alatti összeg
terhére.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal, 2009.szeptemberf 20.
Felelős: Morvai István polgármester
Morvai István polgármester:
Megköszöni a megjelenést és a testületi ülést 15.00 órakor bejezettnek nyilvánítja.

Kmft.

Morvai István
polgármester

dr.Balázs László
jegyző

