
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2010. szeptember 10-én 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 Balassa Balázs polgármester 

 Ifj. Baráth Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

Ódor Zoltán képviselő 

 Szabó Tibor képviselő 

 Szőke István képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

 Békefi Péter alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8 

képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitotta. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertette a rendkívüli ülés javasolt napirendjét.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ KDOP-2010-4.1.1.E „Települési vízrendezés fejlesztése” című pályázathoz saját forrás 

biztosítása 

 

 

1./ KDOP-2010-4.1.1.E „Települési vízrendezés fejlesztése” című pályázathoz saját 

forrás biztosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy a csapadékvíz 

elvezetésére készített anyagban a beruházás összköltsége változott, a pályázatírók jelezték, 

számítási hiba történt, így a saját forrás összegét módosítani szükséges.10.101.250 Ft helyett  

10.745.000 Ft saját forrást kellene biztosítani.(Ismerteti a beruházás költségeit.) 

Javasolja, hogy a képviselő-testület 115/2010.(IX. 07.) kt. sz. határozatát vonja vissza. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

116/2010.(IX. 10.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2010-4.1.1.E „Települési 

vízrendezés fejlesztése” című pályázathoz saját forrás 

biztosítására vonatkozó 115/2010.(IX.07.) kt. sz. határozatát 

visszavonja. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A beruházás összköltsége 107.450.000 Ft, a beruházásához 

igényelt támogatás 96.705.000 Ft.  Saját forrásként 10.745.000 Ft összeget kell biztosítani a 

képviselő-testületnek. Javasolja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges saját forrást 

10.745.000 Ft a 2011. évi költségvetésben biztosítsa a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 
117/2010.(IX. 07.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be, a Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-2010-

4.1.1.E „Települési vízrendezés fejlesztése” c. intézkedésben a 

település csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására.  
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A beruházás összköltsége:   107.450.000 Ft 

A beruházásához igényelt támogatás:  96.705.000 Ft  

Saját forrás:       10.745.000 Ft 

 

A pályázathoz szükséges saját forrást, az önkormányzat 2011. 

évi költségvetésében a beruházási célok között biztosítja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: 2010. szeptember 13. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester   

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 

 

Ódor Zoltán 

képviselő 

jkv.hitelesítő 

 


