JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. április 28. napján 08 óra 00 perckor tartott
- rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi napirendeket fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 78/2017. (IV.28.) számú ÖKT határozata
a napirendek elfogadásáról
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendeket fogadta el:
1) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton
való részvétel
2) Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
k.m.f.

Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. április 28. napján 08 óra 00 perckor tartott
- rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– egyhangúlag – az alábbi határozatot fogadta el:
Péteri Község Önkormányzatának 79/2017. (IV.28.) számú ÖKT határozata
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
belügyminisztériumi pályázaton való részvételről
1. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. támogatásra
pályázatot nyújt be.
2. A Képviselő-testület a pályázatát a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra
adja be.
3. A pályázat keretében a Képviselő-testület az alábbi szilárd burkolattal rendelkező
utcákat kívánja felújítani:




Széchenyi utca (HRSZ: 168, 98) Kossuth Lajos utcától a Vörösmarty
utcáig,
Rákóczi utca (HRSZ: 84, 195) Kossuth Lajos utcától a Vörösmarty utcáig,
Mátyás utca (HRSZ: 114) Petőfi Sándor utcától a Táncsics utcáig.

4. A Képviselő-testület az érintett utak felújítására 14.940.280.- Ft. állami
támogatást igényel, amelyhez a szükséges önerőt (legfeljebb 2.636.520.-Ft.-ot) az
Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.10.) sz. rendeltének
5 sz. melléklete 1.1. sorában szereplő általános tartalékából biztosítja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási pályázat
aláírására, illetve benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Danyi Dezsőné
jkv.

Losonci László
jegyző

