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Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 18-án megtartott
soron kívüli üléséről.
Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Matastik Pálné dr., Dr. Katona Gábor,
Tarkó László, Kun László, Patocskai László, Csomor Gábor
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Testület
határozatképes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalására.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tartózkodás
nélkül,7 igen, Onem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

17/2016.(V.18.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff KözségiÖnkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:
1. 2016. évi kompfelújítási pályázat benyújtása

2016. évi kompfelújítási pályázat benyújtása

Kamarás Zsolt: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/257112016-NFM számon Pályázati
felhívást tett közzé a Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására, ahogyan a
korábbi években, az idei évben is szeretnénk benyújtani pályázatunkat a kompközlekedés
biztonságának, színvonalának megtartása érdekében. A pályázatban lenne a parti létesítményt
és magát a kompot is érintő fejlesztés. Az előterjesztésben még számítási hiba volt, a
vállalandó
önerő nem 1.432.793,-Ft, hanem helyesen 1.432.752,-Ft, a felújítás
megvalósításához szükséges teljes összege 7.163.759,-Ft, az igényelt támogatás 5.731.008,-Ft
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen, Onem
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

18/2016. (V.18.) számú Határozat Tiszaroffi Komp felújítására irányuló
pályázat benyújtásáról

Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
l. Tiszaroff
Kompok,

Község
révek

Önkormányzatának
fenntartásának,

Képviselő-testülete

felúj ításának

támogatásáról

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium LVF/257112016-NFM
felhívásának megfelelően a Tiszaroffi komplejáró

döntött arról,
szóló,

a

számú Pályázati

felújítására

pályázatot

nyújt be.
2. A képviselő-testület

nyilatkozza,

hogy

o

a felújítás

megvalósításához

szükséges teljes összege 7.163.759,-Ft, az igényelt támogatás: 5.731.008,-

Ft, melyhez

a teljes költség 20%-át,

négyszázharminckettőezer-hétszázötvenkettő

1.432.752,-Ft,

azaz

Egymillió

forint önerőt biztosít.

Határidő: 2016. május 17.
Felelős: Kamarás Zsolt

Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

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