ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/507-030
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:79-6/2016
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 17-én (pénteken)
13.30
órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok:
1) A 31/2016. (V.31.) határozat módosítása
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. június 15.
Fülöp Zoltánné
polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
__________________________________________________________________________________________

Szám:79-6/2016.

1. napirendi ponthoz
E LŐTE RJE S ZTÉ S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 17-i ülésére
Tárgy: A 31/2016. (V.31.) határozat módosítása
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A 31/2016. (V.31.) határozatban a Képviselő-testület a Május 1 tér 7. sz. alatti orvosi rendelő
felújítása érdekében pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról döntött. A
pályázatot határidőben benyújtottuk, a Magyar Államkincstár azonban hiánypótlásra szólította
fel az önkormányzatot.
A hiánypótlási felhívás szerint módosítani szükséges a tárgyi határozatot, mivel az
arányosításból adódóan szükséges vállalni a szolgálati lakás fűtéskorszerűsítéséből és
rendelőtől történő leválasztásából eredő költségeket.
Az épületet 40-60 % arányban osztottuk meg, melyből előbbi a rendelő, utóbbi a szolgálati
lakás jelenti. Ez alapján 3 151 495,- Ft önrészt szükséges vállalni csak a szolgálati lakásra,
melyet javaslok a gazdasági tartalék terhére biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. június 15.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (V.31.) határozatának szövege
helyébe az alábbi szöveg lép:
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések intézményfejlesztés alcélú támogatási igény benyújtásával
a Május 1 tér 7. sz. alatti orvosi rendelő felújítása érdekében – az előterjesztésben foglalt
tartalommal – és az arányosításból adódóan a gazdasági tartalék terhére biztosítja a nem
támogatott szolgálati lakás felújítását, melynek aránya 60 % (3 151 495,- Ft), míg a K7
pályázatokhoz önrész biztosítása előirányzat terhére biztosítja a támogatott tartalomhoz
szükséges 5% önrészt (105 050,- Ft), így összesen a pályázathoz 3 256 544,- Ft önrészt
biztosít.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal

