JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 7. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
29/2013 (III.7.) számú határozat
Tárgy: napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:
1) A Péteri Községi Sportkör támogatási kérelme
2) Az Iskolai Szülői Munkaközösség kérelme szavalóverseny megrendezéséhez
3) Egyebek.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 7. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
30/2013 (III.7.) számú határozat
Tárgy: a Péteri Községi Sportkör kérelmének támogatása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Péteri Községi Sportkör
Sporttelep felújítása tárgyú fejlesztési elképzeléseit, amelyet az Magyar Labdarúgó Szövetség
labdarúgó-létesítmények felújítását támogató (TAO) pályázatára kíván benyújtani, az alábbi
műszaki tartalom megvalósítását kívánja támogatni:
a) Hazai és vendég zuhanyzó felújítása
b) Nyílászárók cseréje
c) Bejárati ajtók felújítása, cseréje
d) Kültéri konténeres vizesblokk kialakítása
e) Eredményjelző tábla telepítése
2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes pályázat esetén a fenti műszaki
tartalommal az Önkormányzat tulajdonában álló 446 hrsz-ú ingatlanon a projekt
megvalósításra kerüljön.
3) A Képviselő-testület az elfogadott műszaki tartalomhoz kapcsolódó, az Egyesület részére
fizetendő 30%-os önrész összegét – 1.293.495-Ft – az Egyesület számára a megvalósítás
ütemezéséhez kapcsoltan folyamatosan biztosítja.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Egyesület nyertes pályázata
esetén az önrész biztosításának ütemezéséről az Egyesülettel megállapodást kössön.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázathoz benyújtandó
tulajdonosi nyilatkozatot aláírja azzal, hogy az elfogadott beruházási terv nem tartalmaz olyan
építési munkálatokat, amelyek a hatályos jogszabályok szerint építési engedély kötelesek
lennének. A Képviselő-testület az ingatlanon jelzálogjog létesítéséhez nem járul hozzá.
6) A Képviselő-testület felkéri a Péteri Községi Sportkör vezetését arra, hogy a 2013. április 30ig beadandó 2013/2014. évre szóló sportfejlesztési programjának további fejlesztési,
beruházási elemeit az Önkormányzattal, mint ingatlantulajdonossal előzetesen egyeztesse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 7. napján 18,30 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
31/2013 (III.7.) számú határozat
Tárgy: az Iskolai Szülői Munkaközösség kérelmének jóváhagyása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péteri Általános Iskola Szülői
Munkaközösségének kérelmét megtárgyalva úgy dönt, hogy a Szülői Munkaközösség szervezésében
megrendezendő szavalóversenyt 49.000 forinttal támogatja.

Határidő: 2013. április 13.
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Tóbiás Mária
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

