Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-19/2009.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember
29-én (kedd) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott
10 települési-képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bán Ferenc települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére- a képviselők javaslatára Gálné
Sulyok Anetta és Molnár Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Gálné Sulyok Anetta és Molnár Csilla
elfogadták.

települési képviselők a felkérést

Jutasi Kálmán polgármester: tájékoztatást ad arról, hogy a rendkívüli ülés összehívása
az SZMSZ 19. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően telefonon történt, melyet a
pályázat benyújtási határidejének közelsége indokolt.
Jutasi Kálmán polgármester: a telefonon közölt napirend tárgyalásra tesz javaslatot,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Ismerteti a rendkívüli ülés elfogadott napirendjét.
Napirend:
1.) IKSZT pályázat benyújtása a Petőfi Sándor ÁMK Művelődési ház részleges felújítására,
akadálymentesítésére
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a napirendhez tartozó határozati
javaslatot írásban a rendkívüli ülés kezdete előtt képviselő-társai rendelkezésére bocsátotta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

IKSZT pályázat benyújtása a Petőfi Sándor ÁMK Művelődési ház
részleges felújítására, akadálymentesítésére

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a képviselő-testület
szeptemberi ülésén már foglalkozott az IKSZT pályázattal, kiválasztotta a pályázó tervezőjét.
A pályázati anyag elkészült, melyet szeptember 30-ig kell postára adni. Időközben
tudomásukra jutott, hogy a képviselő-testület olyan irányú határozata is szükséges a pályázat
benyújtásához, amely tartalmazza a képviselő-testület szándéknyilatkozatát a pályázat
benyújtásáról, valamint a pályázat részletes tartalmát, továbbá a polgármester
felhatalmazását. Az írásban kiadott határozati javaslat ezeket a kritériumokat tartalmazza,
kéri annak elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 80/2009.(IX.29.) határozata az IKSZT
pályázat benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT) pályázatot nyújt be a Petőfi Sándor ÁMK
Művelődési Ház (9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
845. hrsz.) részleges felújítására, akadálymentesítésére.
2. A pályázat konkrétan tartalmazza az alábbiakat:
§ a Művelődési ház részbeni homlokzati nyílászárók
cseréje, részleges homlokzati és födém utólagos
hőszigetelése, homlokzat színezés, vizesblokk
felújítás, belső nyílászárók cseréje, babakocsi tároló,
pelenkázó,
mozgáskorlátozottak
részére
WC
kialakítás,
helyiségek
burkolatainak
cseréje,
fűtéskorszerűsítés, az udvar részbeni térburkolattal
történő ellátása, továbbá
§ kisléptékű infrastruktúra fejlesztését, kapcsolódó
eszközbeszerzést és működési költséget.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2.
pontok szerinti pályázat elkészítésére és benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. szeptember 30.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülés tervezett
napirendjének tárgyalása megtörtént. Megköszönte képviselő-társai munkáját és a rendkívüli
ülést 17 óra 20 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Gálné Sulyok Anetta
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

