
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 30 -ai 
soron kívüli üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor, Baksay Endre, Demjén Imre, Fekete József, Majercsik Zoltán, 
Romanek Róbert, Vargáné Kalmár Éva, Vizi Zsolt alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak:
Pál Imre jegyző, 

Pollák Tibor polgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes, 
mivel a 10 fő képviselőből 9 fő jelen van. 
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Demjén Imre testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Demjén Imre 
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, azzal, az szavazzon. 

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az 
alábbiak szerint:

Napirend:         Előadó:

1. Pályázat önkormányzati utak felújítására Pollák Tibor 
   polgármester

2.Pénzeszköz átadása a tiszasülyi Viziközmű Társulatnak Pollák Tibor
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a határozati-javaslat alapján. Elmondja, hogy 
szeretnék benyújtani ezt a pályázatot, mert nagy szükség lenne az utak felújítására.  A pályázatba ez a 
három út férne bele. Saját erő összege: kb. 16 millió forint.
Amennyiben  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  nincs,  kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy  aki  egyetért  a 
melléklet szerinti határozati javaslattal, szavazzon.

Tiszasüly Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodik szavazással az alábbi 
határozatot hozta meg:

73/2009. (IX.30.) sz. Kt. határozat
ÉAOP-2009-3.1.2/A-09. pályázat benyújtásáról

1.) Tiszasüly  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az  Észak-
alföldi  Regionális  Operatív  Program  keretében  meghirdetett  ÉAOP-2009-3.1.2/A-09. 
kódszámú pályázati konstrukcióra pályázatot nyújt be.

2.) A pályázat célja:  Önkormányzati utak felújítása Tiszasülyön.
A fejlesztés megvalósulási helye:  Tiszasüly, belterület Ady Endre út hrsz:525, Patika út 

 hrsz:478, Dózsa György út hrsz:179.
A fejlesztés megvalósulási határideje: 2010. november.
A fejlesztés összköltsége:  107.013.910.-Ft

   Saját erő:                                                16.052.087.-Ft, melyet fejlesztési célú hitel 
                                                                felvételével biztosít.  

    Támogatásból igényelt összeg:            90.961.823.-Ft.



Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester helyben, 
2. Pál Imre jegyző helyben,
3. Képviselő-testület tagjai helyben,
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja

2. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a mellékelt határozati javaslat 
alapján.
Közzététel díja 18.000.-Ft, ezt a pénzt kellene átadni a viziközmű társulás részére.

74/2009. (IX.30.) sz. Kt. határozat
Pénzeszköz átadás a tiszasüly Viziközmű
Társulat részére

Tiszasüly  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
tiszasüly  Viziközmű  Társulat  részére  18.000.-  Ft-ot,  azaz  tizennyolcezer 
forintot átad közzétételi díj befizetésére.

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Pál Imre jegyző helyben
3. Képviselő-testület helyben

Pollák Tibor polgármester. mivel több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nincs, az ülés berekeszti. 
Köszöni a megjelenést.

Kmf.

/:Pollák  Tibor:/  /:Pál Imre:/
  polgármester                jegyző

      /:Demjén Imre :/
                jegyzőkönyv-hitelesítő



Tiszasüly Község Iktatószám:283/11/2009
Jegyzőjétől

XI.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. szeptember 30-ai soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

73/2009. (IX.30.) sz. Kt. ÉAOP-2009-3.1.2/A-09. pályázat benyújtásáról

határozat

74/2009. (IX.30.) sz. Kt. Pénzeszköz átadás a tiszasüly Viziközmű
határozat Társulat részére

Készült:  3 példányban


	Tiszasüly Község 							Iktatószám:283/11/2009
	Jegyzőjétől
	Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének



