JEGYZİKÖNYV
Készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. május 15-én 9.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak:
Marics Józsefné
Deák Dezsı Zoltán
Bódis Gyula
Andrásy Ferencné
Ács Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı

Távol maradt: Kaufman Jenıné

képviselı

Tanácskozási joggal:
Kunné Hegyes Zsuzsanna

mb. körjegyzı

Marics Józsefné polgármester
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel
hat képviselıbıl öt fı jelen van.
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben a meghívón szereplı napirendi pontokkal
egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak.
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül - a következı
napirendi pontokat elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ A 2008. évi HÖF CÉDE támogatás pályázati kiírás megvitatása

1./ A 2008. évi HÖF CÉDE támogatás pályázati kiírás megvitatása
Marics Józsefné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a pályázat célja az
Iszkaszentgyörgyi Napközi Otthonos Óvoda bıvítése tornaszobával. Hozzátette,
hogy mivel Iszkaszentgyörggyel közös közoktatási intézményi társulási
megállapodásban vannak, Bakonykuti Képviselı-testületének is döntenie kell a
pályázat benyújtásáról.
Felkérte a Képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek a határozati-javaslattal,
kézfeltartással szavazzanak.
A képviselı-testület – 5 igen szavazattal – a következı határozatot hozta:

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
37/2008. (V. 15.) B. Önk. sz. határozata
2008. évi HÖF CÉDE támogatás iránti pályázaton való részvételrıl
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és
megtárgyalta a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett 2008. évi HÖF CÉDE támogatásra pályázatot és dönt, hogy a
meghirdetett támogatásra pályázatot nyújt be Iszkaszentgyörgy Községi
Önkormányzat gesztorságával.
A pályázat célja: a helyi önkormányzatok feladatellátás színvonalának javítást
eredményezı fejlesztése körében az Iszkaszentgyörgyi Napközi Otthonos
Óvoda bıvítése tornaszobával.
A fejlesztés megvalósulásának helye:
Iszkaszentgyörgy Napközi Otthonos Óvoda,
8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 35. Hrsz.: 32.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Saját forrás:
0,Hitel:
0,Támogatásból igényel összeg:
9.800.000,Egyéb támogatás:
0,Egyéb forrás:
7.140.686,(Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat
által biztosított önerı)
Összes forrás:
16.940.686,A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a pályázathoz szükséges saját
forrás nem terheli Bakonykuti Község Önkormányzatát, annak összegét a 2008.
évi költségvetésében a fejlesztési célú tartaléka terhére Iszkaszentgyörgy
Községi Önkormányzat biztosítja.
A pályázat benyújtására a Képviselı-testület
önkormányzat polgármesterét.
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Határidı: 2008. május 15.
Felelıs: polgármester
Marics Józsefné polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

K. m. f.
Marics Józsefné
polgármester

Kunné Hegyes Zsuzsanna
mb. körjegyzı

