Szdm: 79-14 /2a15.

Jegl,zőkönl,v
KészüIí: Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testületének
megíartotl rendkívüli nyilvános üléséről.

2015.

Ütés helve: Képviselő-testület Hivatal 8183 Kisszőlős, Rákóczi u.

Jelen vannak: Árik Isnán
Kaiger Zoltán
smidéliusz zoltán,
Varga Kálmánné
Rendes-Somlai Eszter

június 26-án ]6 órai kezt]ettel

3.

polgármester
alpolgármester
képviselők

aljeglző

Távolmaradását előre jelezte : Blaskovics Zsolt képviselő
Lakosság részérőlmegielent:

0

fő

'i a megielent képviselőket. Megállapítja, hog az 5 testületi
tagból 1fő megielent, az ülés haíározatkepes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A rendkívüli ülés íelefonon történt összehívásót a pályázat beadási határidő rövidsége indokolta.

Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-tesíüleíe1 igen szavazattal
nélkül - az alábbi napirendetfogadja el:

-

ellenszavazat és tartózkodás

ályázat benyújtásár ól
Előterj esztő ; Árik István polgármester
l. / P

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Rendkívülí szociális támogatás igénylésérőI
Előterjesztő: Árik István poIgármester
1./

Árik Jstván polgármester: Elmondja, hogl kiírásra került a közművelődéi Érr]ekeltségnövelő
pályázat, amelyet június 29-ig lehet beadni, minimunl ]00, maximum a vállalt önrész
kilencszerese összegre. Á pályázatot be lehet nyújtani közműyelődési intézmények műszaki
technikai eszközeinek, felszereléseinek, berendezési tárglainak beszerzésére, épület
karbantartásra, felújításra. Erre országosan 3()0 millió forint van, aminek a 60 %-át fordítják
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Árik

Istv'Ún rlolgrirmester: Jctl,tls,ol.f u benlúitani 1lúlyú:cttukűí51}.ő2-1 a F'í-l.tt. ntelybő!
]05.000.-Ft (jnerrit bi:to,sít,sttttttk. Kérí,lngtuki ez:e/ egl,eíél.t ké:kmtul.tá.ss.ul_jele::e.

Kissztílős Óllkonnún1':ctt Képt,iselő-te,síi,ile te 1 igen s:ctl.a:ctlíctl ellenszctl.tl:űí és tctrtó:kotlás,
nélkül meghozía a: ulábbi hatút.ozctíot;
24/20I5. OlI.2ő. ) haíórozctt

Kisszőlős Kazség ()l*ormúm,_uí Kéln,iselő-íe,stt'ilete úg1,
dónt. hog1, beny,úitja palyá-atút ű kazniíl,elődési
érdekeltségtlövelő támogctíásra tne glét,ő (Kisszőlős,
Rákóczi u. 3,) kóznl{íyelődési iníézménl,,közasségi sziníér
.fej l esztését,eaz alábbi ak szeriní.
pályfi2o\' ósszeg: 436.623,-Fí
,

önerő: 105,000,-Ft
mindösszesen : 5 1 ], 6 2 3,-FT
Az önerőt a 2015. éyi kólísé7:,etése íerhére bizíosítja,
A képl,iselő-íestület felhatalnzazza az polgárnlestert a
pályázat benyújtására, a szükséges ny-ilaíkozatok
meglélalérc
Felelős : Árik Isn,án polgárntester
Határidő. folyantatos
,

Árik Isn'án polgármesíer a képtliselő-testület nyih,ános alését] 6 óra
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perckor berekeszíeííe.
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Afik István
poIgárntester

í
Rendes - Sonúai Eszter
a$egyző

