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4/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. március 26-án (csütörtökön)
du. 16. 00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

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

2) Egyebek

Tartalomjegyzék



2

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26. napján megtartott rendkívüli
nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I

Határozat száma: Tárgya: Oldalszám:

8 Szent László Általános Iskola külső nyílászáróinak részleges
cseréjére, valamint homlokzat hőszigetelési munkálataira pályázat
benyújtásához saját erő biztosítása
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án (csütörtökön) du.16,00  órakor
tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Bali József képviselő
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Forgó János képviselő
Balog Károly képviselő
Márton Erzsébet képviselő
Majzik József képviselő
Széll Csabáné képviselő
Pető Sándor képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő

Távolmaradását bejelentette: Mucsi István alpolgármester

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

jegyzőkönyvezető

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal résztvevőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai közül 9 képviselő jelen
van, Mucsi István alpolgármester távolmaradását bejelentette. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban
kiadott napirendet,  mellyel a képviselő testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -   határozathozatal nélkül – 9
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, Pető Sándor PEFTB elnök

2) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
A Szent László Általános Iskola nyílászáró cseréivel ill. homlokzat Forgó Henrik polgármester
hőszigetelési munkálataival  összefüggő pályázathoz saját forrás Kató Pálné jegyző
biztosítása Pető Sándor PEFTB elnök

(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 forint. A pályázat benyújtásához szükséges
saját forrás fedezet összege 2.479.282.-Ft, amely biztosítása az önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendeletében fejlesztési tartalékra elkülönített forráskeretből biztosítandó.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Balog Károly képviselő: Támogatta a pályázat benyújtását.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

8/2009. (III. 26.) Ökt határozat
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Tárgy: Szent László Általános Iskola külső nyílászáróinak részleges cseréjére, valamint homlokzat
hőszigetelési munkálataira pályázat benyújtásához saját erő biztosítása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete támogatja a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása (mint fenntartó) által azon pályázat benyújtását, amely a tagintézményként
működő Szent László Általános Iskola külső nyílászáróinak részleges cseréjére, valamint
homlokzat hőszigeteléére irányul.

2) A Képviselő- testület a tervezett korszerűsítési munkálatok becsült összköltségét (ÁFÁ-val)
12.479.-eFt-ban javasolja a Kistérség Társulási Tanácsának jóváhagyásra, melyből az igényelt
támogatás összege 10.000.-e Ft, a garantálandó saját forrás fedezet összege 2.479.-e Ft.

3) A Képviselő- testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1) pont szerint benyújtandó pályázathoz
szükséges saját forrás fedezetet (2.479.-e Ft) az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében
elkülönített fejlesztési tartalék keretéből biztosítja eredményes pályázat esetén.

4) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a pályázatban a
képviselő- testületet érintő nyilatkozatokat  az önkormányzat képviseletében megtegye.
Felelős: Forgó Henrik polgármester,

Kató Pálné jegyző,
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető

Végrehajtás határideje:  a pályázat benyújtására 2009. 04.03.
Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követő képviselő-testületi ülés

Határozat értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Irodavezető
- Irattár

Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további hozzászólás, észrevétel nem történt, az
ülés befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyző
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