
Sáska község Ónkormány zata Képviselő-testülete
8308.5 á s k a, Rákóczi u.4.
Tel: 87/510-340
Száma: 1094-1212016.

Jegyzőkönyv

Készült: Sáska község ÖnkormányzataKépvíselő-testülete áItal20l6.július 1l-én
(hétfión) 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helve: Polgármester Irodája Sáska, Rákóczi u.4.

Jelen vannak: Kovács Nándor
Konkoly Norbert

polgármester
alpolgármester

Albertné Asztalos Anita képviselő
Jehoda István képviselő
Horváth Bence képviselő

Tanácskozási ioggal meehívott:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Nándor polgármester megállapította, hogy
mind, az 5 képviselő jelen .van, az ülést megnyitotta.

meghívóba szereplő napirendi pontokat:

N a p i r e n d : 1./ Közművelődési Érdekeltségnövelő

a testületi ülés határozatképes, hisz
Kérte a képviselőket fogadják el a

támo gatásr a p áIy énat b enyúj tás a

Előadó: Kovács Nándor polgármester

Napirend:

Kovács Nándor polgármester elmondta, hogy ebben az évben is van lehetőség

érdekeltségnövelő támógatásra pályázni. a beadási határidŐ: 20t6. jÚlius 15. Javasolta a

klJltiffbaz berendezéseit pótolni: sörpad gamiturát, bankett aszta|t, székeket, fÜggÖnl't és

asztalterítőt vásárolni. Előzetes koltségvetés alapján aberlhánás összege: 1.230-000.-ft.

Igényelt támogatás: 738.000-ft. saját forrásként 492.000-ft.-ot javasolt meghatározn|

Éét'hutározűt javasolt meghozní, egyrészt a pályazat benyújtásráról, valamint szintér

kijelöléséről.

Kérte a képvi s e l őket aki e gyetért a p áIy azat b enyúj tás áv aI kézfeltartás s al j elezze,

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazaítal meghozía az alábbi:



92l2016.(Vlr.11.)Ökt.s z. h a t á r o z a t

Sáska, Petőfi Sándor u.44.sz. - 84 hrsz - alatt lévő
közö ssé gi színtér berendezé s ei tn gy ait kívánj ák póto lni.

Beszerzés, felújítás költsége: 1.230.000-ft.
Ebből saját forrás: 492.000-ft.
Igényelt támogatás: 738.000-ft.

Önkormányzat 2016. évi költségvetési tartalék terhére
biztosítja.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar ország 2016.
évi központi költségvetéséről szőlő 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5.
a) Pontja alaPjan Pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra.

kultúrház, mint

a sqát forrást

képvi s el őte stül et f elhatalmazza a p ol gárme stert a p ály éaat b enyúj tására.

Felelős: Kovács Nándor
polgármester

Határidő: 2016. június 15.

Kovács Nándor Polgármester javasolta a színtérue vonatkoz ő határozat meghoztalát.

képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:

93l2016.(Vll.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

sáska község Önkormányzata képviselő-testülete Magyar ország 2016. évi
központi kciltségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a)
pontja alapján pályéaatot n}.ujt be közművelődési érdekeltségnövelő
tétmogatásra.

sáska község ötlkormányzata képviselő-testülete
8|2014.(XII.1S.)önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési
szabályzat - 2. melléklete alapj án etlátja a közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetését. Sáska, Petőfi Sandor utca 44. - 84 hrsz -
alattlévő kultúrház, mint közösségi színtér.

képvi sel őte stül et felhatalmazza a p olgárme stert a p áiry ánat b enyúj tás rára.

Felelős: Kovács Nándor
polgármester

Határidő: 2016. július 1 5.



J

Kovács Nándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18,45
órakor bezárta.

k.m.f.t.

kovács Nándor
polgármester
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