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Csömödér

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2015. év június

hó 5.. napján

megtartott nyilvános

Határozatok:
Sorszáma

üléséről

Kódja

19/2015.(VI.05.)
20/2015.(VI.05.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Tárgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
( M ó d o s í t á s , vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Csömödér
Községi Önkormányzat Képviselőtestületé
nek 2015. június 5-én 10,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Jelen vannak:

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Brenner Attila, Szabó László
települési képviselők

Csömödéri Közös Önkormányzati

Hivatal

részéről:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Napirend

előtt:

Becze József
képviselőtestület
4 fő jelen van.
A polgármester
képviselőtestület

polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
tájékoztatta képviselőtestület tagjait, hogy Tomposné Gyuricza
tag munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen.

Judit

Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József
polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
3. Csömödér -Kissziget SE támogatási kérelme
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
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Becze József
jegyzőkönyv

polgármester
hitelesítőnek.

Szabó László

települési

képviselő személyében

tett

javaslatot

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A START közmunkaprogramban dolgozói folyamatosan végzik munkájukat.
A gyermeknap jól sikerült, nagy volt az érdeklődés.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban
a képviselőtestület tudomásul vette.

hozzászólás nem hangzott el, az

elhangzottakat

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó:Becze József polgármester

Becze József: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A csömödéri közös hivatal épülete a régi körjegyzőséget alkotó 5 önkormányzat tulajdonában
van. Az épület eléggé rossz állapotban van, most ezen pályázati kiírás keretében lehetőség
lenne felújítására: tetőcsere, hőszigetelés, akadálymentesítés, ablakcsere mindenképp
szükséges lenne, illetve festés, villanyszerelés. A hőszigetelés, ablakcsere jól illeszkedne a
már működő napelemes energia rendszerhez. Csömödér Község Önkormányzata - mint
gesztor önkormányzat - adhatja be a pályázatot. A saját erőt a tulajdonos önkormányzatoknak
tulajdonrészük arányában kell fizetniük.
A polgármesterekkel egyeztettünk, mindenki egyetért a pályázat benyújtásával.
Ezt követően a polgármester

ismertette a felújítás költségvetése

tervezetét.

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 4
„ igen " szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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19 /2015. (VI.05.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény 3. melléklet II.4. pontja aa), ac) és ad) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása"
pályázaton.
A pályázat keretében megvalósítani kívánt cél: Kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása - közös önkormányzat
székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (Csömödéri Közös
Önkormányzati Hivatal 8957 Csömödér, Rákóczi út 49.)
A felújítás összköltsége 31.130.295,- Ft, melyhez az
önkormányzat 1.556.515,- Ft saját erőt biztosít.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a fejlesztés megvalósításához
szükséges saját erő a rendelkezésére áll.
A képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő:
Felelős:

2015. június 9.
Becze József polgármester

3. Csömödér-Kissziget SE támogatási kérelme
Előadó: Becze József polgármester
A polgármester ismertette az írásban benyújtott
A kérelem a jegyzőkönyvhöz
csatolva.

kérelmet.

Becze József: Az önkormányzat 2015. évi költségvetését áttekintve javaslom, hogy 400.000,Ft összegű támogatást adjuk meg.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés
képviselőtestület 4 „ igen " szavazattal az alábbi határozatot hozta:

nem

hangzott

el,

a
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20/2015. (VI.05.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csömödér - Kissziget SE részére az önkormányzat 2015. évi
elfogadott költségvetéséből 400.000,- Ft összegű támogatást nyújt.
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedésre.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2015. június 10.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselőtestület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Becze Józse f polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 10,30 órakor bezárta.

k.m.f.

BeczeToasef
cíeloí
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

C.
Szabó László
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I
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Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2015.

h ó & S napján 4 0
tartandó

nyilvános

Becze József

polgármester

Csondor Edit

alpolgármester

Brenner Attila

képviselő

Tomposné Gyuricza Judit

képviselő

Szabó László

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

Jegyző

ülésére

Aláírás

Név

:

P^r;
Q k ö

megbízásából
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett ... .77. fő érdeklődő

órakor

állampolgár.

^cuCo^/

Csömödér község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését 2015.
június 5-én (péntek) 10,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri dolgozószoba
Csömödér
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előadó: Becze József polgármester
3. Csömödér - Kissziget SE. támogatási kérelme
Előadó: Becze József polgármester

C s ö m ö d é r , 2015. június 1.

Tisztelettel:
Becze József sk.
Ppfeámiigster
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rendelethez

Kérelem Önkormányzati támogatás megállapítása iránt

Község Önkormányzata
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A program - amennyiben ez a kérelem tárgya tervezett időpontja
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Nyilatkozat
Kérelmünket egyidejűleg azonos célra, az alábbi helyekre nyújtottuk be:
összeg- hely megnevezése
összeg- hely megnevezése
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert
pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.

jöroccigí-Kisszijel K.S.E,

Dátum:

Or.

í ? ;

8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.
Adószám: 19956026-1-20
Szisz.: 1 1 7 4 0 W - 2 0 0 3 2 5 4 4

v V,
kérelmező neve, aláírása

