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Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 16. du.  

16 óra kezdettel tartott rendkívüli üléséről. 

 

 

 

 

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester  

Botka Sándor alpolgármester  

Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 

Baumgartner József, Benedek János, Bunduláné Balázs Mária, 

Dr.Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő 

 

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból 

7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

 

Az ülést megnyitja. Elmondja, hogy az ülés összehívására a napirendi pontok 

halaszthatatlansága miatt kellett sort keríteni, tekintettel arra, hogy egy benyújtott pályázat 

hiánypótlására adott határidő korábban lejár, mint a munkaterv szerinti soron következő 

testületi ülés megtartására sor kerülne. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

  -------- 

 

 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

napirendet fogadja el: 

 

 

N A P I R E N D I      J A V A S L A T 

 

 

1.) „Kisszállás önkormányzati konyha felújítása” címen benyújtott pályázat 

hiánypótlásának teljesítése  

 

 Előadó: Kispál István polgármester 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

NAPIRENDI  PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. „Kisszállás önkormányzati konyha felújítása” címen benyújtott pályázat 

hiánypótlásának teljesítése 
 

 Előadó: Kispál István polgármester 

  (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 

Kispál István: Ismerteti a Képviselő-testülettel a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun megyei 

Igazgatóság Államháztartási Irodájának 2013. május 15-én érkezett megkeresését. Elmondja, 

hogy a 8 napos határidő 2013. május 23-án jár le, ezért fontos, hogy a testület soron kívül 

hozza meg döntéseit. Ismerteti a határozati javaslatokat. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

----------- 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 

65/2013.(IV.25.) ÖK     H A T Á R O Z A T 

 

Önkormányzati konyha felújítására pályázat benyújtása 

/önerő vállalása/ 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az Egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénylésének részletes 

szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet-ben 

foglaltak alapján (159173 igénylésazonosító számon) 

pályázatot nyújt be „Kisszállás önkormányzati konyha 

felújítása” címen. 

 

A Képviselő-testület vállalta, hogy a pályázatból 

megvalósítandó beruházáshoz szükséges 10 %-os mértékű 

önerő fedezetet a 2013. évi költségvetéséből biztosítja. Az 

önerő korrigált végleges összege 3.216.074 forint.  

 

 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
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66/2013.(V.16.) ÖK     H A T Á R O Z A T 

 

Önkormányzati konyha felújítására pályázat benyújtása 

/felhatalmazás nyilatkozat megtételére/ 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az Egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénylésének részletes 

szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet-ben 

foglaltak alapján (159173 igénylésazonosító számon) 

pályázatot nyújt be „Kisszállás önkormányzati konyha 

felújítása” címen. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázattal kapcsolatos elidegenítési nyilatkozat 

megtételére. 

 

 

                                         

 

___________________________ 
 

 

 

 

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 16 óra 15 perckor 

berekesztette. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Kispál  István               Ceglédi Zoltánné dr. 

   polgármester     címzetes főjegyző 

 

 


