Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:68-10/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. június 23.-án
(kedden) du. 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Dr. Dóczy Mariann képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal meghívott és megjelent : Rostási Mária jegyző
Távolmaradását bejelentette: Farkas István alpolgármester
Rieger Tibor képviselő
Stáll Zsolt képviselő
Fülöp Zoltánné polgármester:Köszöntötte az ülésen megjelenteket és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 7
tagjából 4 fő jelen van, így az ülést megnyitotta.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag – 4
igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: polgármester

(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták, az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólás:

Pichler Józsefné képviselő: A pályázat beadásával egyetért. Nagyon jónak tartaná, ha a
rendezvénysátorra és a színpad fedésre is vonatkozna a pályázat. Az önkormányzat nagyon
sok pénzt tudna spórolni.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Úrkút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2015. (VI.23.) önkormányzati határozata
közösségi házra érdekeltségnövelő támogatás

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület
1)

2)

3)

jóváhagyja Úrkút Község Önkormányzata, a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pontjában foglaltak,
illetve a pályázati kiírás szerint elkészített, a Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás tárgyában meghirdetett pályázat benyújtását a tulajdonát képező
Közösségi házba eszközök, felszerelési tárgyak beszerzésére, valamint a közösségi
ház karbantartása, felújítása céljából.
az 1) pontban szereplő pályázati projekt végrehajtásához a szükséges 5.679 e/Ft
összeg, melyből a saját részt 1.420 e/Ft összeget az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet „K7 Felújítások 8.
Önkormányzati pályázatokhoz önrész” terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot nyújtsák be.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. június 29.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

