Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Szám: 36-17/2009.

Jegyzőkönyv

Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 28-án 14
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Jelen vannak: Németh Sándor polgármester,
Mocsári Attila alpolgármester
Nagy László
Prótár Richárd
Szakonyi Imre helyi képviselők
Dr. Horváth Éva jegyző
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dr. Kovácsné Dr. Kurucz Rita helyi képviselő

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Németh Sándor polgármester: Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel azon a polgármester és négy helyi képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

1. Közművelődési pályázati támogatás felhasználása
Előadó: Németh Sándor polgármester

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – alakszerű határozat
hozatala mellőzésével – a napirendi javaslatot és a polgármesteri jelentést elfogadta.

II.

Napirendek tárgyalása

2

1. Közművelődési pályázati támogatás felhasználása

Németh Sándor: A képviselő-testület 3/2009.(II.9.) számú határozatával támogatási kérelmet
nyújtott be a Magyar Művelődési Intézethez a helyi művelődési ház és könyvtár
eszközállományának, technikai felszereltségének javítására. A képviselő-testület ez évi
költségvetésében e célra 1080 ezer Ft felhasználását biztosította. A támogatási kérelem alapján 268
ezer Ft támogatást kaptunk. A rendelkezésre álló összegből javasolja egy sátor vásárlását, amely a
községi rendezvényeknél kerülne felhasználásra. A sátor 8x15 méter, vasszerkezetű, vízálló,
autóponyva borítású, fehér színű, keveset használt, ára 900 ezer Ft. A könyvtárba bútorok és
technikai eszközök beszerzésére kerülne sor. Kéri a testületet, hogy engedélyezze a fenti összeg,
valamint 403 ezer Ft összeg felhasználását számítástechnikai eszközök beszerzésére, 260 ezer Ft
felhasználását a berendezési tárgyakra.
Prótár Richárd: A rendezvénysátrat az alpolgármesterrel együtt megtekintették, nagyon jó
állapotban van, megvásárlását javasolja.

A képviselő-testület öt szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

46/2009.(IX.28.) számú határozatot:
A képviselő-testület a művelődési feladatok ellátása érdekében engedélyezi a 2009. évi
költségvetés tartaléka terhére
rendezvénysátor vásárlására 900 ezer Ft,
számítástechnikai eszközök beszerzésére 403 ezer Ft,
berendezési tárgyakra 260 ezer Ft felhasználását.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Németh Sándor polgármester

Mivel más napirend nem volt, a nyilvános ülést a polgármester 14,30 órakor bezárta.

kmft.

Dr. Horváth Éva
mb. jegyző

Németh Sándor
polgármester

