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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. július 14. napján tartott 
rendkí vüli üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet. Megállapította, 
hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Javasolta, hogy a szóbeli meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalják meg:

- közművelődési intézmény (Közösségi Ház) épületének felújítására közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat benyújtását.

A szóbeli meghívás oka a pályázat megjelenése és ennek kapcsán a rövid beadási határidő. 

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pont tárgyalása 
mellett döntött:

1./ Közművelődési intézmény (Közösségi Ház) épületének felújítására közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
T anácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János 
alpolgármester, Hausmann Mária, Székely Szilárd, Pál Csaba, 
Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús 
Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Tollát Mónika' jegyzőköny^ezétő 4s> a csatolt jdenMti tv-
szerint.

Pintér Gábor képviselő.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1J Közművelődési intézmény (Közösségi Házi épületének felújítására közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

X

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztere a Belügyminiszterrel és a Nemzetgazdasági Miniszterrel egyetértésben pályázatot 
hirdetett a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
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E támogatás keretében az önkormányzat pályázhat a közművelődési intézménye műszaki 
technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének 
karbantartására, .felújítására. Az elnyert pályázati támogatás vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás. A mértéke minimálisan 100 eFt. A maximális értéke nem haladhatja 
meg a vállalt önrész kilencszeresét. A beadási határidő: július 15.

Urvald Péter kulturális tanácsnok javasolta a képviselő-testületnek a költségvetési 
rendeletben már tervezett közösségi ház külső burkolatának impregnálására a pályázat 
benyújtását. A megvalósítás beesült értéke max. bruttó 1.500 eFt, melyhez a szükséges önerő 
550 eFt. Az önerő a költségvetési rendeletben már tervezett.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek a pályázat beadását.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal -  tartózkodás és
ellenszavazat nélkül—az alábbi haíarözatüíhuzía:

Sásd Város Képviselő-testületének

113/2016, fVII.14.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztés alapján a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerése céljából pályázatot ad 
be.
A pályázat célja a Sásd, Szent Imre út 25. sz. alatti 211. helyrajzi számon 
nyilvántartott Közösségi Ház homlokzati burkolatának impregnálása.
A Képviselő-testület a pályázati kiírásra figyelemmel 550.000,-Ft saját erőt 
biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére. A felújítás becsült 
értéke maximum bruttó 1.500.000,-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat beadására.

Határidő a benyújtásra: 2016. július 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.


