Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 15-én 17.00
órai kezdettel - Halászi, Kossuth u. 38. szám alatt, a Körjegyzőség épületében - megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Burján Tamás, Kovátsits
Attila, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő képviselők; dr. Kránitz Péter körjegyző;
Smuck Ilona gazdálkodási előadó és Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető.
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja,
majd javaslatot tesz a napirendre, melyet a Képviselő-testület – vita nélkül és egyhangúlag–
az alábbiak szerint fogadott el:
1. A 14/2011. (III. 29.) számú önkormányzati határozat kijavítása a Magyar
Államkincstár hiánypótlási felhívása miatt (Sportpályázat)
NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA
Majthényi Tamás polgármester: Azért kellett az ülést összehívnunk, mert a Magyar
Államkincstártól kaptunk egy hiánypótlást a legutóbb benyújtott pályázatunkra. Azt
szeretnék, ha a határozatban szereplő önrész összegét megbontanánk, tekintettel arra, hogy két
pályázati cél van. Aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon igennel.
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2011. (IV. 15.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2011. (III. 29.)
számú határozatát – a Magyar Államkincstár GYO/12460-25/1/2011.
iktatószámú hiánypótlási felhívásának megfelelően – az alábbi tartalommal
kijavítja:
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „az önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről”
szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be az iskolai
sportpálya kialakítása, illetve az iskolaépület fűtéskorszerűsítése érdekében.
A pályázathoz szükséges 17.364.224,- Ft összegű önerő megfizetésére a
Képviselő-testület kötelezettséget vállal, melyből:
- a „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására” benyújtott pályázathoz
szükséges önerő összege: 5.774.042,- Ft.
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- az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra”
benyújtott pályázathoz szükséges önerő összege 11.590.182,- Ft.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ezzel
kapcsolatos dokumentumok aláírására.
A testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatról a Magyar Államkincstár
illetékes igazgatóságát tájékoztassa.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2011. április 21.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.10 órakor bezárta.
Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző
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