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Ecker Tamás polgármester: Köszöntötte a megielent testületi tagokat, kÜlÖn kÖszÖntÖtte dr.
cyo.to._n"t";ra istvan jegyzőt, megállapította, hogy a Testület határozatképes. A meghívó
szerint szavazástabocsátotta a napirendi pontokat az alábbi eredménnyel:
Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testtilete

6

igen,

0 nem,

szavazattal 0

tartőzkodással elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Döntés a yp6-7.2.\-7.4.I.2-í6 számű - A vidéki térségekkisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. KülterÜleti helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő_ és munkagépek beszerzése - pályázatontőrténő
indulásról

Napirend tárgyalása:

1. Döntés a yp6-7.2.t-7.4.1.2-16 számú - A vidéki térségekkisméretű

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. KÜlterÜleti helYi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,állapotjavításához,
karbantarteiaaoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése - pályázaton tÖrténő
indulásról
Ecker Tamás polgármester: Tájékortafta a Képviselő-testületet..a pá|yénat feltételeiről

valamint a benne .J3to t"n"tosegekrO1. A páIyázat lehetővé teszí az Önkormanyzati tulajdonú
vagy önkormanyzáti vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását
biáosító erőgép (tartozékokkal) és vontatott munkagép beszerzését. Ezek után szavazásra
bocsájtotta a napirendi pontot az alábbi eredménnyel:
Galgámácsa Község Önkormrányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfo gadta az alábbi határ ozatot:
1"/2017. (II.01.) sz. önk határozat:
Gal gamác sa község önkormányzat képviselő_testületének
döntése értelmébenjőváhagyja, hogy a ,,YP6-7.2,I7 .4.t .2-1 6 A vidéki térségekkisméretű infrastruktúr qának
és alapvető szo|gáItatásainak fejlesztésére _ külterületi
helyi közutak fej lesztése, önkorm ányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításéútoz,karbantartásához sziikséges erő- és
munkagépek beszerezése" című páIyézatra az
önkormányzat páIyázatot nyújtson be az alábbi
tartalommal:

A

megvalósítandó páIyéuati alcél a páIyazati felhívás

alapjan:

2. célterület: Önkormányzati tulajdonú vagy
önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak

karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgép
(tartozékokkal) és vontatott munkagép beszerzése.

A

fejlesztés helye: 2183 Galgamácsa, Petőfi utca 105.

(245 fusz.)

önkorményzat vonatkozásában a pályazati kiírásban
meg}tatározott maximális támogatási intenzitás a 2.
célterület esetében 75 % lehet. Ezért az önkormányzat a
támogatáson felüli, minimálisan biztosítandő 25 Yo-os
részt saját erőből biztosítja.

Az

Ecker Tamás polgármester:Ezekután

megköszönte

aftszvételt és az ülést berekesáette.
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