SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület 2.
Telefon: 95/323-555
Pf.: 78.
K I V O N A T
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 19-ei
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
69/2017.(X.19.) számú képviselő-testületi határozat

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1717/2017. (X.3.) Korm. határozat
szerinti egyedi költségvetési támogatást a következő fejlesztési cél megvalósítására fordítja.
Tervezett fejlesztési cél: Sitke Hunyadi utca burkolat felújítása
Fejlesztéssel érintett helyszín: Sitke 381 hrsz.
A képviselő-testület a fejlesztés költségét bruttó 40 millió Ft összeggel jóváhagyja, a
fejlesztés megvalósításához 0 Ft saját forrást biztosít.
A fejlesztéssel megvalósított létesítményt az önkormányzat a megvalósítástól kezdődően a
kötelező fenntartási időszak alatt saját maga üzemelteti, melynek költségét a mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyedei költségvetési támogatás
igénybevételéhez szükséges teendők elvégezésére, és minden további jognyilatkozat
megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.
A képviselő-testület a Támogatási Okirat hatályba lépését követően a felújítási kiadások
előirányzatát a kapott támogatás összegével megemeli, melynek forrásául a felhalmozási célú
támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát jelöli meg.
A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetéséről
szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Morgós István polgármester
Sárvár, 2017. október 20.

/: dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző
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Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sitke község vis major támogatás
igényléséhez szükséges műszaki szakértői dokumentáció elkészítésére a Leptonix Kft-t (2071
Páty, Vörösmarty u. 45.) bízza meg. A megbízási díj összegét 250.000 Ft + ÁFA összeggel
jóváhagyja, melynek fedezetét Sitke Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében
az általános tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki szakértő megbízásával
kapcsolatos teendők elvégezésére, és minden további jognyilatkozat megtételére, a szükséges
dokumentumok aláírására.
A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a fenti pótelőirányzatnak megfelelően
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Morgós István polgármester
Sárvár, 2017. október 20.

/: dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

