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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

2/2014. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. február 13. 

(csütörtök) napján 11
00

 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Önkormányzati Hivatal 

     Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16. 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor 

alpolgármester, Kiss Pál, Kelemen István képviselők 

Filus Jánosné jegyző 

 

Hiányzik:     Hermanné Németh Andrea, Sáfár Jánosné és Turú Gyula 

képviselők (bejelentetten). 

 

Ujházi Zsolt Kaskantyú  polgármestere: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. Ismerteti a rendkívüli testületi 

ülés összehívásának okát és a napirendi pontját. Az SZMSZ-ünk lehetőséget ad arra, hogy 

különösen sürgős esetben írásbeli meghívó mellőzésével is össze lehessen hívni a rendkívüli 

ülést. Javasolja az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

keretében történő pályázat benyújtása napirend tárgyalását. 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak szerint.  

 

NAPIREND 

 

1. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás keretében történő 

pályázat benyújtása  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

 

1. napirend 

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás keretében 

történő pályázat benyújtása 
 

Írásos előterjesztés kiosztásra került 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ismerteti az óvodafejlesztési pályázat benyújtásának lehetőségét. 
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A képviselők egyet értettek a pályázat benyújtásával. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

8 /2014.(II. 13.) sz. határozat 

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó  

fejlesztési támogatások keretében történő pályázat benyújtása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete  

 

1. egyetért azzal, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet 

szerint az „Óvodai nevelést végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása” 

célon belül a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2.) külső 

oldalainak és a lapos tető hőszigetelésére, a fűtésrendszer korszerűsítésére bruttó 

16 899 770,- Ft összegben pályázatot nyújtson be, 

2. a fejlesztés megvalósításához szükséges 10 %, 1 877 752,- Ft. összegű önerőt saját 

forrásként biztosítja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az önkormányzat 

képviseletében a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. február 13. 

 

 
 

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 
  

 


