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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 22-én
megtartott soron kívüli üléséről
Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Tarkó László, Kun László, Csomor
Gábor, Dr. Katona Gábor, Patocskai László, Matastik Pálné dr.
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy mindenki jelen van, a testület
határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

46/2017. (V.22.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:
1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról szóló pályázat
benyújtásáról

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról szóló
pályázat benyújtásáról
Kamarás Zsolt: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívást tett közzé a Kompok,
révek fenntartásának, felújításának támogatására. Ahogyan a korábbi években, az idei évben is
szeretnénk benyújtani a pályázatunkat a kompközlekedés biztonságának, színvonalának
megtartása érdekében. Terveink szerint a testületi anyagban megküldött pályázati adatlapon
szereplő beruházást szeretnénk végrehajtani. Az építési munkák és a hozzá kapcsolódó
eszközbeszerzések tervezett költsége nettó 10.832.689.- Ft, a bruttó költség: 13.540.861. Ft.
Szeretném jelezni, hogy az előterjesztésben szereplő bruttó összeg egy forintos eltéréssel került
leírásra, de a helyes összeg a bruttó 13.540.861. Ft. A Pályázati felhívás alapján a társadalmigazdasági 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. Tekintettel arra, hogy Tiszaroff az említett jegyzékben megtalálható, a
pályázat benyújtásához 20 % önerő vállalása szükséges, ami a fenti bruttó költség alapján:
2.708.172.,- Ft,. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, övé a szó.
Tarkó László: A Pénzügyi Bizottság elfogadja a javaslatot, illetve javasolja a képviselőtestületnek a 20 %-os önerőhöz való hozzájárulást.
Kamarás Zsolt: Köszönöm szépen. Van-e ehhez valakinek valami hozzászólása?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:
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47/2017. (V .22) számú Határozat a Tiszaroffi Komp felújítására irányuló
pályázat benyújtásáról
1. Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, Kompok révek
fenntartásának, felújításának támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
LVF/6074/2017-NFM számú Pályázati felhívásának megfelelően a Tiszaroffi komp és
parti létesítményei felújítására pályázatot nyújt be.
2. A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a felújítás megvalósításához szükséges teljes
összeg 13.540.861,-Ft, az igényelt támogatás: 10.832.689,- Ft, melyhez a teljes költség
20 %-át, 2.708.172,- Ft, azaz Kétmillióhétszáznyolcezer-százhetvenkét forint önerőt
biztosít.
Határidő: 2017. május 23.
Felelős: Kamarás Zsolt
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Van-e valakinek valami kérdése, hozzászólása? Ha nincsen, akkor köszönöm
a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.

Kamarás Zsolt
polgármester

Vankóné Jekli Anikó
jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Dr. Márton Viktória
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