Meghívó

A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2014. március 3-án
(hétfőn) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Faluház

N a p i r e n d:
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletéről
Előadó: Szabó Gellért polgármester
2.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem érintettségünkből fakadó állami támogatás
igényléséről
Előadó: Kutasi Ferenc településfejlesztő

S z e n t k i r á l y, 2014. február 27.

polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület
2014. március 3-án tartandó ülésére
2. napirendi pont:
Az adósságrendezésben nem érintett települések támogatási keretének felhasználása:
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása a
10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján igényelhető. A támogatás formája vissza nem térítendő
támogatás, mértéke 20 millió Ft, önrész nem szükséges.
A forrás az alábbi célokra fordítható:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) településrendezési tervek készítésére,
d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai
korszerűsítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.
A fentiek figyelembevételével és a várható forrás számunkra legjobb felhasználása okán az
egészségházunk felújítása látszik a legcélravezetőbbnek. Ennek keretén belül az alábbi munkákat
terveznénk:
- homlokzat, lábazat és födém hőszigetelése,
- nem korszerű külső nyílászárók cseréje (12 ablak, 3 ajtó),
- hidegburkolás: várók, WC-k, öltözők, közlekedők, fektető (kb. 160 m2,
- teljes belső festés és mázolás,
- elektromos hálózat felújítása, korszerűtlen világítótestek cseréje,
- épületgépészet: fűtési rendszer átalakítása, víz- és csatornahálózat felújítása,
- tető felújítása: tetőlécek, cserépfedés, esővíz-elvezetők cseréje, bádogozási munkák,
- kerítés felújítása
A fenti munkák tervezett összértéke 17,8 millió Ft.
A fennmaradó 2,2 millió Ft-ból a főutcán még nem kiépített járdákat készítenénk el 470 m
hosszban.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a fejlesztési elképzelést és döntsön a
támogatási kérelem benyújtásáról.
Szentkirály, 2014. február 26.

Kutasi Ferenc sk.
településfejlesztő

