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Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2018. április 25-i soros nyílt üléséről 

 
A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja közül 6 fő az alábbi döntést hozta 

 -6 igen - szavazattal: 

56/2018. (IV.25.) önkormányzati határozat 
    

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a Magyar Államkincstár által kiírt „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.” című projekt, c.) pont szerinti 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása megnevezésű alcímre. 
 

A pályázat során megvalósítandó felújítások megnevezése:  
- az Áchim utca járda felújítás teljes hosszában, Hrsz: 104, 330, és 
- a Hársfa utca járda felújítás teljes hosszában, Hrsz: 960, és 993, 
- és a Kossuth utcai járda meghatározott szakasza, Hrsz: 57. 

 
A pályázat összege: a fenti célok megvalósítása érdekében elfogadja a munkálatok bruttó 
12.850.000,-  forintos összegét, melyhez a szükséges 35 % önrészt azaz bruttó 4.497.500,-
forintot   hagy jóvá, melyre a 2018. évi költségvetés pályázati önerő alapja biztosít fedezetet, 
míg a megigényelt pályázati támogatás bruttó összege: 8.352.500,- forint 

A képviselő-testület vállalja és végrehajtja: a pályázati kiírásban foglalt idő 
intervallumon belül a felújítási munkálatoknak eleget tesz. 
 Felhatalmazás: a képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására, a további szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2018. május 2-a 16,00. 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Záradék: A határozat a helyrajzi számokkal, és a járda felújítás szavakkal pontosításra    
került. 
                 2018. május 22. 

 
      Ránkli Ferenc s.k.                     dr. Csatlós László 
        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné dr. Pule Ilona 
                                                                                             kirendeltség-vezető s.k. 
A kivonat hiteléül: 
 
………………………………………. 

 Szabados Henriette 
jegyzőkönyvhitelesítő  

 
Telekgerendás, 2018. április 25. 


