PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
Szám:7-2/2011.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 9-én
17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Pápakovácsi Fő utca 19.
Jelen vannak: Burghardt Ferenc polgármester
Vilman Csaba alpolgármester
Englertné Baranyai Krisztina képviselő
Lencse Zsolt képviselő
Lőwinger Zsolt képviselő (5 fő)

Napirend:
1.) Pályázat forgalomlassító létesítésére
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Szóbeli előterjesztésben ismertette a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ pályázati kiírását.
A 2011. januári ülésen már tárgyaltak a pályázat benyújtásáról. Elkészült a
költségvetés, tervezett munkák összköltsége 3 millió …ft.
A pályázati kiírás szerint minimum 10 % önrész a kötelező, de javasolja, hogy
magasabb összeget vállaljanak önrészként, ezzel növelik esélyeiket sikeres
pályázatra.
A képviselők részére kiosztásra kerültek a költségvetések, ezen kidolgozásra
került 10-20-30 % önrésszel a költségmegosztás.
Javasolja, hogy 20 % önrészt vállaljanak.
Kérte a képviselőket a
hozzászólásra.
Vilman Csaba alpolgármester 15 % önrészt javasol.
Englertné Baranyai Krisztina képviselő a 20 % önrésszel ért egyet, nagyon
fontos lenne a forgalomlassító kiépítése.
Lőwinger Zsolt képviselő szintén a 20 % önrészt támogatja.
Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőket, hogy a 20 % önrésszel
megállapított pályázat tekintetében szavazzanak:

Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
3/2011. (II.09.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzata pályázatot nyújt be a
Közlekedési Koordinációs Központ által „NFM Útpénztár
Előirányzat” finanszírozásában hirdetett kiírásra a járművek
sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásra, a
Kup, illetve Pápa felől érkező gépjárművek sebességének
csökkentésére.
A pályázat részei:
Kiadások:
Tervezési költség
110.000 Ft + 27.500 Ft ÁFA
Kivitelezési költségek:
8402 sz. ök. 19+785-19+888 km
szelvények közötti kisköltségű
forgalomtechnikai beavatkozások 1.403.918 Ft + 0 Ft ÁFA
8402 sz. ök. 19+103 -19+284 km
szelvények közötti kisköltségű
forgalomtechnikai beavatkozások 1.564.388 Ft + Ft ÁFA
Kiadások összesen:
3.078.306 Ft + 27.500 Ft ÁFA
3.105.806 Ft
Bevételek:
Önrész
621.806 Ft
Pályázati összeg
2.484.000 Ft
Bevételek összesen
3.105.806 Ft
Az Önkormányzat az önrész összegét a 2011. évi költségvetési
rendeletében az „Utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”
szakfeladat felhalmozási kiadásainál betervezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 14.
A döntést követően Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben
tájékoztatta a képviselőket, hogy célszerű lenne az önkormányzat épületét
riasztóberendezéssel ellátni. Egy árajánlatot kért, 130e Ft az összege.
Természetesen még további árajánlatokat is beszerez, s javasolja, hogy tűzzék
napirendre a riasztórendszer kiépítését.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, döntést az árajánlatok ismeretében hoznak.
ismertette a képviselő-testülettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a

Napirendet és tájékoztatást követően a testület ülését a polgármester 17.30
órakor bezárta.
k.m.f.

Burghardt Ferenc

polgármester

Kissné Szántó Mária
körjegyző

