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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott
soron kívüli üléséről.
Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Matastik Pálné dr., Patocskai László, Dr.
Katona Gábor, Tarkó László, Kun László, Csomor Gábor
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikójegyző
Kamarás Zsolt Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Testület
határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül,7 igen, Onem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

53/2015(V.28.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
TiszaroffKözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:
1. 2015. évi kompfelújítási pályázat benyújtása

2015. évi kompfelújítási pályázat benyújtása

Kamarás Zsolt: Az idei évben is szeretnénk benyújtani pályázatunkat a kompközlekedés
biztonságának, színvonalának megtartása érdekében. Terveink szerint az idei évben a Tiszaroffioldali
komplejáró részleges betonozását szeretnénk elvégezni. Szeretnénk a komp padlózatát, és kötelét
cserélni. Ezen kívül beszereznénk egy új csónakmotort. Az építési munkák és a hozzákapcsolódó
eszközbeszerzések tervezett költsége nettó: 2.s23.677,-Ft, a bruttó költség: 3.20s.070,-Ft.
A Pályázati felhívás alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
szóló kormányrendeletben meghatározott települések esetében a támogatás mértéke a felújításhoz
szükséges összeg legfeljebb 80%-a.

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül, 7 igen, Onem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54/2015. (V.28.) számú Határozat a Tiszaroffi Komp felújítására
irányuló pályázat benyújtásáról

Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
I. Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, Kompok,
révek fenntartásának, felújításának támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KIF/8007/2015-NFM számú Pályázati felhívásának megfelelően a

o

Tiszaroffi komplejáró felújítására pályázatot nyújt be.
2. A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a felújítás megvalósításához szükséges
teljes összege 3.205.070,-Ft, az igényelt támogatás:2.564.056,-Ft, melyhez a teljes
költség 20%-át, 641.014,-Ft, azaz hatszáznegyvenegyezer tizennégy forint
önerőt biztosít.
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Péntek Andrea, Kamarás Zsolt

Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikójegyző
Péntek Andrea

Kamarás Zsolt: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, megköszönöm a képviselők munkáját, az
ülést bezárom.

Km.f.

Jegyzőkönyv-vezető
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