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Kecskéd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2852. Kecskéd, Vasút u. 105.  

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2014. február 20-i rendkívüli üléséről 

 

 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Grúber Zoltán polgármester köszönti a jelenlévő képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, 

hogy a hét főből 7 fő van jelen, a testület határozatképes. Köszönti Antalné Zabányi Júlia 

jegyző asszonyt, valamint Suhai Judit előadó asszonyt, akit felkért a jegyzőkönyv vezetésére. 

Grúber Zoltán polgármester: A mai ülést telefonon hívtam össze. Egyetlen napirendi 

javaslat van:  Iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése  c. BM pályázat 

kiegészítése 

Kérem, aki a napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szavazott a 

jelenlévő 7t fő képviselő. hét igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a 

képviselő-testület a következő határozatot hozta: 

 

23/2014. ( II.20.) KT. számú határozat 

 

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot  

elfogadta: 

1. Iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése c. BM pályázat kiegészítése 

Ea: Grúber Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Grúber Zoltán polgármester 

 

 

1.napirend: Iskolai tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése c. BM pályázat 

kiegészítése 

 

 

Grúber Zoltán polgármester:   A február 6-ai ülésen döntöttünk arról, hogy  a BM által 

meghirdetett pályázaton részt vesz az önkormányzat. Akkor az önrészről is hoztunk egy 

határozatot. A MÁK felülvizsgálta a beküldött pályázati anyagot és hiánypótlásként kérte 

annak megjelölését, hogy az önkormányzat milyen bevétel terhére biztosítja az önrészt. 
Javasolom, hogy a helyi adóbevételt jelöljük meg az önrész forrásaként 

Szavazott a jelenlévő 7 fő képviselő, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a 

következő döntést hozta:  
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24/2014./II.20./KT.sz. határozat 

 

 

Kecskéd Község Önkormányzata úgy döntött hogy: 

 

Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM alapján pályázatot nyújt be az Iskolai 

tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek fejlesztése céljából az önkormányzat 2011-2014. 

közötti Sportkoncepciójához kapcsolódóan, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a 

gyermekek egészségének megőrzéséhez, személyiségük formálásához, fizikai és erkölcsi 

nevelésükhöz. 

 

A pályázat benyújtásához, megvalósításához költségvetéséből, a helyi adó bevétel 

terhére biztosítja a szükséges önerőt, mely a 80%-os támogatási mértéket figyelembe 

véve 4 053 359  Ft. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges lépések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    Grúber Zoltán polgármester 
 

 

A polgármester az ülést 17,15 kor bezárta 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Antalné Zabányi Júlia       Grúber Zoltán 

  jegyző        polgármester 


