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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2009. március  23-án (hétfőn) du. 15,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv



Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2009. március 23-án (hétfőn) du. 15,00
órakor  tartott  soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pető Sándor bizottság elnöke
Márton János bizottság tagja
Majzik József bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Sinkó Jánosné bizottság tagja
Balog Károly bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent: Forgó Henrik Polgármester
Kató Pálné Jegyző
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,

jegyzőkönyvezető

Pető Sándor Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül 3 tag jelen van, két tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) A Szent László Általános Iskola nyílászáró cseréivel, ill. homlokzat hőszigetelési munkálataival
összefüggő pályázathoz saját forrás biztosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
A Szent László Általános Iskola nyílászáró cseréivel, ill. homlokzat Kató Pálné jegyző
hőszigetelési munkáival összefüggő pályázathoz saját forrás biztosítása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy energia racionalizációs program keretében a
legmagasabb energia költséggel üzemelő oktatási intézménynél minél előbb el kell indítani egy olyan
fejlesztési, korszerűsítési programot, mely alapvető célja a jelenleg tetemes gázenergia költség csökkentése.
A  többlépcsős  program  I.  fázisában  a  külső nyílászárók  részleges  cseréje  és  ezen  szakaszokon  a  külső
homlokzat hőszigetelésére nyílhat lehetőség az Önkormányzati Minisztérium pályázati programja
keretében. A pályázható támogatás összege maximum 10 millió Ft A pályázat benyújtásához szükséges
saját forrás fedezet összege 2.479.282.-Ft, amely biztosítása az önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendeletében fejlesztési tartalékra elkülönített forráskeretből nyújtható.



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett határozati javaslat változtatás nélküli képviselő-
testület elé terjesztését. Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak
határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

9/2009. (III. 23.) PEFTB határozat

Tárgy: A Szent László Általános Iskola nyílászáró cseréjére, valamint homlokzat hőszigetelési
munkálataira pályázat benyújtásához saját erő biztosítása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2009. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta tárgyi előterjesztést a település polgármestere és jegyzője előterjesztésében.

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (3) bekezdése i) pontja alapján
biztosított jogkörében eljárva

egyetértési joggal terjeszti azt a képviselő- testület elé  változtatás nélküli elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Pető Sándor bizottság elnöke
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Pető Sándor Kató Pálné
PEFTB elnök    jegyző


