
SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

KIVONAT
Szerencs Város Képviselő-testülete

a 2004. augusztus 24-én tartott rendkívüli nyilvános ülésen készült
jegyzőkönyvéből

112/2004. (VIII. 24.) számú
HATÁROZAT
Tárgy: TEKI-pályázat benyújtása a Dózsa Gy. út felújítására

Szerencs  Város  Képviselő-testülete  az  Építésügyi  és  Városfejlesztési  Osztály
előterjesztését megtárgyalta, és úgy döntött,  hogy a TEKI-pályázat keretén belül az
önkormányzati utak felújításának támogatására pályázat benyújtására kerüljön sor az
alábbiak szerint.

Dózsa Gy. út felső szakasza, mindkét oldal

Az önkormányzat vállalja, hogy 
a) a bruttó 10.797.235 Ft bekerülési összegű beruházást megvalósítja,
b) a szükséges saját forrást 1.080 eFt összegben biztosítja,
c) a támogatás megítélésétől számított hat hónapon belül a támogatási szerződést

megköti,
d) a beruházást annak megkezdésétől számított három éven belül befejezi,
e) a támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven

keresztül gondoskodik.

Az önkormányzat a Megyei Területfejlesztési Tanács által a korábbi években TEKI és
CÉDE keretből  támogatott,  a  pályázat benyújtásakor már befejezett  beruházásokról
elszámolt

Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester
Drizner József osztályvezető-helyettes

Határidő: azonnal, illetve 2004. augusztus 31.

K. m. f.

(Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
címzetes főjegyző polgármester

(Danyi László sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:



SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL

KIVONAT
Szerencs Város Képviselő-testülete

a 2004. augusztus 24-én tartott rendkívüli nyilvános ülésen készült
jegyzőkönyvéből

113/2004. (VIII. 24.) számú
HATÁROZAT
Tárgy: TEKI-pályázat benyújtása a Késmárk út felújítására

Szerencs  Város  Képviselő-testülete  az  Építésügyi  és  Városfejlesztési  Osztály
előterjesztését megtárgyalta, és úgy döntött,  hogy a TEKI-pályázat keretén belül az
önkormányzati utak felújításának támogatására pályázat benyújtására kerüljön sor az
alábbiak szerint.

Késmárk út

Az önkormányzat vállalja, hogy 
a) a bruttó 6.121.793 Ft bekerülési összegű beruházást megvalósítja,
b) a szükséges saját forrást 613 eFt összegben biztosítja,
c) a támogatás megítélésétől számított hat hónapon belül a támogatási szerződést

megköti,
d) a beruházást annak megkezdésétől számított három éven belül befejezi,
e) a támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven

keresztül gondoskodik.

Az önkormányzat a Megyei Területfejlesztési Tanács által a korábbi években TEKI és
CÉDE keretből  támogatott,  a  pályázat benyújtásakor már befejezett  beruházásokról
elszámolt

Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester
Drizner József osztályvezető-helyettes

Határidő: azonnal, illetve 2004. augusztus 31.

K. m. f.

(Dr. Bíró László sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
címzetes főjegyző polgármester

(Danyi László sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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