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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-én 10.30 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Baráth Sándor képviselő  

 Káli Magdolna képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő közül 3 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

A rendkívüli ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a rendkívüli ülés javasolt napirendjét. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ KDOP-411/E-l „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című 

pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 

 

 

 

1./ KDOP-411/E-l „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” 

című pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület 93/2011.(VI. 29.) Kt. sz. határozatában 

döntött a település csapadékvíz elvezetés problémáinak megoldására szolgáló pályázat 

benyújtásáról. A pályázat beadásának határideje 2011. október 03. A pályázat előkészítése 

jelenleg is folyik. A tervek elkészültek és ezek alapján már valós képet kapunk arról, hogy 

milyen költsége lesz a beruházásnak. A pályázatírók és a tervező elkészítette a szükséges 

költségszámításokat. A pályázat beadásához szükséges csatolni a képviselő-testület döntését a 

saját forrás biztosításáról, annak mértékéről és módjáról.  

A beruházás összköltsége 115.855.466 Ft, ehhez 104.269.920 Ft támogatást kérünk. A saját 

forrás összege 11.585.547 Ft, mely a költségvetésben rendelkezésre áll, a szennyvízcsatorna 

társulattól átvett pénz erre felhasználható. 

 

Javasolom, hogy Képviselő-testülete nyújtson be pályázatot a KDOP-411/E-1 „Helyi és 

térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” c. intézkedésben a település 

csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására.  

A beruházás összköltsége:   115.855.466 Ft 

A beruházásához igényelt támogatás: 104.269.920 Ft  

Saját forrás:         11.585.547 Ft 

A pályázathoz szükséges saját forrást, az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 

fejlesztési forrás terhére biztosítsa. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 
125/2011.(IX. 29.) 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-411/E-1 

„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

rekonstrukciója” c. intézkedésben a település csapadékvíz 

elvezetési problémáinak megoldására.  

A beruházás összköltsége:    115.855.466 Ft 

A beruházásához igényelt támogatás:  104.269.920 Ft  

Saját forrás:         11.585.547 Ft 

A pályázathoz szükséges saját forrást, az önkormányzat 2012. 

évi költségvetésében a fejlesztési forrás terhére biztosítja. 
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Szigliget Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 

hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önrész összegét 2012. évi költségvetésében 

elkülöníti. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: 2011. október 03. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester   

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 


