JEGYZİKÖNYV
Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 2-án 1700 órai
kezdettel megtartott ülésérıl
Jelen vannak: Vass Imre polgármester
Dr. Márton László alpolgármester, Bodó Attila, Lengyel Antal, Szabó József,
Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza, Horváth József, Márton Lászlóné,
Matolcsi Béla képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Hostyisovszki István jegyzı

NAPIREND ELİTT:
Vass Imre polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a testület
határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy mai ülésünkön az általános iskolai
könyvtár és ebédlı épületének felújítására benyújtandó pályázatról tárgyaljunk. Jegyzıkönyv
hitelesítınek Matolcsi Bélát és Szabó Gézát javaslom. Kérem, akinek egyéb javaslata van,
tegye meg.
A Képviselıtestület az elhangzott javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

I. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: Pályázat az általános iskolai könyvtár és ebédlı épületének felújítására
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Szóbeli elıterjesztés alapján.)

Vass Imre polgármester: Az Önkormányzat Miniszter rendelete alapján lehetıség van a
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázni. Ennek keretében az iskolai
könyvtár és ebédlı épületét újítanánk fel. Ennek a beruházásnak a teljes költsége 14.974.241
forint. A saját forrás összege 2.994.848 forint lenne, míg az igényelt támogatás összege
11.979.393 forint. Amennyiben nyerne a pályázat akkor szépen rendbe tudnánk tenni ezt az
épületet is. Megújulna a tetı, kicserélnénk a nyílászárókat és külsı szigetelést kapna az
épület. Tudom, hogy a saját forrás elıteremtése nem könnyő, de az ilyen pályázatokat
mindenképpen meg kell próbálni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselıtestület tíz igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot.
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Vasmegyer Község Képviselıtestületének
2/2010. (II. 02.) KT határozata
A Képviselıtestület:
Úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzati Miniszter
1/2010. (I.19.) ÖM rendelete alapján, a közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére, az általános iskolai könyvtár és ebédlı
épületének felújítására.
A beruházás összköltsége: 14.974.241 Ft
Saját forrás összege: 2.994.848 Ft, mely összeget a 2010. évi
költségvetése terhére biztosít
Igényelt támogatás: 11.979.393 Ft
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a pályázati dokumentáció
aláírására és benyújtására.
Határidı: 2010. február 15.

Mivel több napirend, illetve hozzászólás nem volt, Vass Imre polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı

Matolcsi Béla
Szabó Géza
jegyzıkönyv hitelesítık
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