Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 23 -án 19 órakor a
vámoscsaládi Önkormányzat helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott
határozatok

47 / 2015 ( IX.23.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról szóló 38/
2015.(VIII.31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő jogcím szerinti
„települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás” pályázati kiírásra.
A pályázati kiírás alapján a maximálisan igényelhető tűzifa mennyiség 12 m3.
Az önkormányzat által igényelt tűzifa mennyiség: 12 m3
Az igényelt tűzifa fajtája: kemény lombos fafajta.
A pályázati kiírás 5. b.) pontja alapján az igényelt támogatás 14.000.-Ft/erdei m3+ÁFA, azaz
168.000.-Ft+ÁFA=213.360.-Ft
A képviselő-testület vállalja a pályázati kiírás 5. c.) pontja alapján 1.000.-Ft/erdei m3+ÁFA
mértékű, azaz 15.240.-Ft összegű önerő biztosítását.
Az önerő biztosítására 2015. évi költségvetésében pótelőirányzatot biztosít. Költségvetési
rendeletét a későbbiekben módosítja.
A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülő személyektől
ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.09.30. ill. folyamatos

48 / 2015 ( IX.23.) számú határozat
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének 1-8. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót – jelen határozat mellékletét képező
tartalommal- elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
49 / 2015 ( IX.23.) számú határozat
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához.
Az Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeit az Önkormányzat elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: közlésre ill. folyamatos

50 / 2015 ( IX.23.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklete II.4. pontja
alapján az Önkormányzat 12.312.022.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” jogcímen út és járdafelújítás elvégzésére.
A támogatási intenzitás 85% az önerő mértéke 2.172.022.- Ft.
A képviselő-testület a pályázati beruházás megvalósítása érdekében ajánlattételi felhívást
bocsátott ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a képviselő-testület megállapítja, hogy a legkedvezőbb
árajánlatot a SADEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szombathely tette.
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a pályázatban szereplő beruházás megvalósítását
megrendeli a SADEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től ( 9700. Szombathely, Maros u. 22.
képviseli: Komáromi Dezső ügyvezető ) az árajánlatban szereplő 11.405.300.-Ft+ÁFA, azaz
14.484.731.-Ft díjazásért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ( közlésre ) ill. folyamatos

51 / 2015 ( IX.23.) számú határozat
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Mlom út melletti
önkormányzati tulajdonú árok tisztítását a pihenőparkig a munkálatokat a Vasi-H.M. Bau
Kereskedelmi, Szolgáltató és Építőipari Kft-től ( székhelye: Nagygeresd, Petőfi u. 45.
adószáma: 23701001-2-18, cégjegyzék száma: 18-09-110749 képviseli: Hima Lajos
ügyvezető ) az árajánlatában szereplő bruttó 228.600.-Ft díjazásért.
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2015. évi költségvetésében pótelőirányzatot biztosít.
Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a munka megrendelésére, a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ( közlésre ) ill. folyamatos

