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2018. április 10-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés határozatai 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

35/2018. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
 
1. Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása” tárgyú pályázat beadására  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
 

36/2018. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítőjeként Puskás Bödő Noémi és Kővári Lajos képviselőket jelöli meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

37/2018. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén tárgyú pályázatára pályázatot kíván benyújtani a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes szervén keresztül a felelős miniszterhez; 

b) Fejlesztési célként Rákóczi, Petőfi, és Dózsa  utcák felújítását jelöli meg maximum 
bruttó 46 millió forint értékben; 

c) megbízza az a) pont szerinti pályázat benyújtásához szükséges műszaki 
tervdokumentáció összeállításával az INNO-VIT ’98 Bt-t (2336 Dunavarsány, Csermely 
utca 46.sz.) 380.000 forint (alanyi adómentes) összegben, melynek pénzügyi fedezetét a 
pályázattal elnyert támogatás biztosítja; 

d) megbízza az a) pont szerinti pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció 
összeállításával a Temp-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2194 Tura, Erdész 
utca 8.) 100.000 forint + Áfa összegben a 2018. évi költségvetésének terhére, a pályázat 
benyújtását követően, a pályázattal elnyert támogatás 3%-a + Áfa, maximum 1.380.000 
forint + ÁFA összegben a pályázat pozitív támogató döntéséről szóló kiértesítést 
követően; 

e) felhatalmazza a Polgármestert a c) és d) pont szerinti megbízások aláírására és a 
pályázati anyag összeállítását követően döntésre való előterjesztéséhez a további 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal és legkésőbb 2018. április 19. 
Felelős: Polgármester 
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