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Sáska község Onkormányzata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a, Rákóczi u.4.
TeI:87l510-344
Száma: 1403-612015.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska közsóg Önkormányzata Képviselő-testtilete által 2015.június 25.-én
(csütörtökön ) 18,45 órakormegtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helye: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.

Jelen vannak: Kovács Nándor polgármester
Konkoly Norbert alpolgármester
Albertné Asztalos Anita képviselő
Jehoda István képviselő
Horváth Bence képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lász|őné jegyző

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor polgármester üdvözöIte a jegyzőt és a képviselőket. Megállapította, hogy
a testiileti ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.
kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat.

KépviselŐtestiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal hatfuozathozatal néIkűl elfogadták az
alábbi:

Napirendet: 1./ Helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadása

Előadó: Kovács Nándor polgármester
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l Y egyes, aktuális ügyek.

Előadó: KovácsNándor polgármester

1./Napi rend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a helyi
kÖzművelődésről szóló rendelet tervezetet. Pályázatot lehet benyújtani közösségi színterek
érdekeltségnövelő támogatáséra, A páIyénat mellékeltét kell, hogy képezze a helyi
közművelődési rendelet. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.

Konkoly Norbert alpolgármester elfogadásra javasolta a rendelet tetvezetet, az mindenre
kiterjedő részletes.
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Képviselő-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbí:

8 l2015.NL 26.)önkormányzati rendeletet

a helyi közművelődésről

2.iNapirend

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletII. 7. aa) pont szerinti lehetőség van
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtására. Közösségi színterek közé tartozík
a kulturház, könyvtár, és a tájház. PáIyázat alapjín lehetőség van a tájház nádtetőzetének
felújítására, árajánlat alapjan ez I.I0I.000.-ft-. A kultúrház berendezéseit kellene pótolni,
fiiggönyöket, sörpadot. Saját fonás mértéke minimum 100 e ft. elnyerhető támogatás
maximális mértéke a saját forrás kilencszerese. 15 db. sörpad 480 e ft-ba kerülne a fiiggöny
73 eft.

Kérte a képviselők véleményét, észrevételét.

Albertné Asztalos Anita képviselő javasolta a páIyazatba beírni kulturházban lévő
asztaloka tedtő beszerzését is, 16 db. asztalvarl,.

Kovács Nándor polgármester javasolta saját forrást 200 e ft-ban megfuatétrozni. Ismertette a
végleges költségvetést. Beszerzés összege: 1734.704.-ft. megpályázott összeg: I.534.704.-ft.
saj át fonás 200.000.-ft .

Kérte a képviselőket, aki egyetért a páIyázat fentiek szerinti benyújtásával kézfeltartással
jelezze:

Képviselő-testiilet egyhangúlag 5 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélktil
meghozta az alábbí:

30/20 1 5.(VI.25.)Okt.sz. határozatot
Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete páIyánatot
nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szőlő 2014" évi C. törvény 3. mellékletll. 7. aa) pont szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támo gatásr a.

Sáska, Petőfi Sándor v44.sz. - 84 |usz - alatt lévő l<llJtírház
htz, mint közösségi színtér berendezései tárgyaít kívánják
pótolni, valamint Sáska, Kossuth u.38. sz. - I23 hrsz- tí1hén
nádtető zetét felúj ít ani.

Beszerzés, felújítás költsége: l,.734.704.-ft

Igényelt vissza nem térítendő támogatás: 1.534.704.-ft

Saját forrás: 200.000.-ft

Saját forrást 200.000- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséből biztosítj a.



/ KéPviselŐ-teshiiet felhatalmazza a polgármestert a páIyazatbenyújtására.

Felelős: Kovács Nándor
polgármester

Hatáidő : 201 5.június 29.

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy apályazatltoz csatolni kell az alapítőokiratot,
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"na"it"?"r. ahpítőokirattal, Itatátozatbankell rögzíteni
Javasolta a határozat terv ezetelfogadását.

Í:'J:'ff;T;T;i,:*'nangúlag, 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül

31/2015.(U.25.)Ökt.sz. h a t á r o z at
Sáska község Önkormányzata Képviselő-teshilete Magyarors zág 2015. évlközponti költségvetéséről szóló zűq. évi C. törvény 3]'mellékle t II. 7. aa)pontja alapján pályazatot nyujt be közművelőáési érdekeltségnövelőtámogatásra.

§áska község Önkormá
8/20I.4,(XII.15.i'ö';;;f mányzati,",'dJ" 

u!ur,"*u5i':§"ffi 
ilH:;SzabálYzat - 2, mellékt"ie ataplin'"rr?,;" u kö;ű";lődési intézmények,közösségi színterek működtetései. §aö Petőfi Sándor utca 44.- 84 hrsz -alatt lévő l.,l\turhaz, Ti'j . 

t"rárr!ei--tér. S áska, r<"r*tri u;os u. 3 8. sz.-l23 brsz- tájhaz,mint közös.ég, .;i;;;;

KéPvi s el Őtesttil et f elhatalmazz a a p ol gármest ert a p ály áz atb enyúj tás ára.

Felelős: Kovács Nrfordor
polgármester

Határidő: 2015. június 29.

f;Ö);::or Polgármester kérte a képviselőket akinek közérdelaí javaslata,bejelentése

á:T*',:r*orbert 
alPolgármester javasolta, hogy vásároljanak egy sövényvágót, mivel sok a



Kovács Nándor polgármester javasolta, hogy abeszerzésre a II. félévben térjenek vissza.
Más napirend nem volt, ezért a nyilvános ülést 19 órakor bezírta.

k.m.f.t.
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