Jakabszállás Község Onkormányzata
Képviselő-testülete
ülésének
jegyzőkönyve

5/2014. február 28.

Jakabszállás
Község
Önkormányzata
az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.
(II. 19.) 3M rendeletben foglalt támogatási célok közül az
alábbiakra vonatkozóan nyújt be kérelmet.
1. Nyár utca szilárd burkolattal történő kiépítése, a Petőfi
S. u. útburkolatától az Arany J. u.-ig, csatlakozva a
Nyár u. már korábban megépített útburkolatához, 195
fm hosszan, 4,00 m szélességben, nyílt csapadékviz
szikkasztóárok kialakításával. Tervezett költsége: 10 m
Ft.
2. A Petőfl Sándor utca és a Mező utca kereszteződésétöl
a belterület jelzőtábláig járda építése 300 fm hosszan
1,5 m szélességben. Tervezett költség: 1,55 m Ft.
3. Petőfi S. u. 14. sz. Polgármesteri Hivatal épületének
belső felújítása: fűtés korszerűsítés, elektromos vezeték
cseréje, iroda átalakítás, az épület belső festése, hideg
és melegburkolat cseréje, vizesblokk felújítása,
akadálymentesítés megoldása. Tervezett költség: 22 m
Ft.
4. A Petőfi S. u. 16. sz. alatti Egészségház nyilászáróinak
cseréje, ajtók és ablakok bontása és Új beépítése,
beépítés utáni helyreállítás. Tervezett költség: 1 m Ft.
5. Munkácsy utca térsége belvíz elvezetése: átereszek
átépitése a Munkácsy utcában, az 54-es számú főút
alatt kapacitásbővítés. Tervezett költség: 9,45 m Ft.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és a
testületi ülést bezárja.
Kmft.

Szabo Mihaly
polgármester
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Kézbesítési ív
a 2014. február 28-aj rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

Név
Bukovszki Sándorné
Cigányné Pál Terézia
DologEmő
Kocsis István
Konfár János
Tánczos László
Szabó Mihály

Jakabszállás, 2014. Február 20.
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‚Aláírás,

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-03)
e-mail: hivatal®jakabszallas.hu
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. február 28-án pénteken 07.30 órai kezdettel
Rendkivüli képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében, melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról szóló 10/20 14. (II. 19.) BM rendeletben foglalt lehetőségekkel kapcsolatos
döntés.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2) Egyéb bejelentések, interpellációk.
Jakabszállás, 2014. február 20.

polgármester

JELENLÉTI

IV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képvíselő-testülete
2014. február 28-án 07.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1.

Bukovszki Sándorné

2.

Cigányné Pál Terézia

3.

Dolog Ernő

4.

Kocsis István

5.

Konfár János

6.

Tánczos László

7.

Szabó Mihály polgármester

MEGHÍVOTTAK:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző
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ELŐTERJESZTÉS
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 28. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben foglalt lehetőségekkel kapcsolatos
döntés.

A 10/20 14. (II. 19.) BM rendelet alapján lehet támogatási igényt benyújtani azon települési
önkormányzatoknak, amelyek nem részesültek adósságkonszolidációban.
A támogatási lehetőségeket a rendelet 2.

(1) bekezdése határozza meg.

A fe]sorolt támogatási célok közül javaslom megfontolásra a belterületi út építés keretében a
Nyár utca végének szilárd burkolattal történő ellátását, amely 200 m hosszú.
Javaslom továbbá a Polgármesteri Hivatal belső felújítását, energetikai korszerűsítését,
tekintettel arra, hogy a villamos hálózata is nagyon régi, a jelenlegi számítógép állománynak
nem felel meg, valamint a fűtési rendszere is elavult, nem takarékos. Egyidejűleg a belső
felújításokat is indokoltnak tartom.
Természetesen fontossági sorrendet kell felállítani és az indokolt és érvekkel alátámasztott
más elképzeléseket ig elfogadhatónak tartok.
Tekintettel a beadási határidő rövidségére, rendkívüli ülés összehívását rendeltem el.
Jakabszállás, 2014. február 20.
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