LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145.
Szám: 166-3/2009.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február
25-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal, Lesenceistvánd

Jelen vannak:

Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

Tanácskozási joggal:

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Lakatos Adrienn

Tóth Csaba polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 5 képviselő jelen van.
A képviselő-testület ülését megnyitotta, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, melynek egyéb
indítvány hiányában az elfogadását kérte.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – elfogadta az
alábbi napirendet:
NAPIRENDEK:
1.) Szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre pályázat benyújtása
1.) Szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre pályázat benyújtása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés!)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki szakmai
eszközfejlesztésre, korszerűsítésre. A könyvtár épületében az olvasószoba berendezése valósulhatna meg
a pályázati forrásból. Elmondta, hogy árajánlatot kért a keszthelyi Retz Bútoráruháztól. Ennek
megfelelően a berendezés teljes összege 1.302.000,- Ft-ba kerülne. A pályázat 90 %-ban támogatott, az
önkormányzatnak 10 % önerőt kell biztosítania. Az olvasószoba berendezése esetében az önkormányzat
saját forrása 130.200,- Ft. Javasolta a pályázat benyújtását.
Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
20/2009. (II.25.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt, könyvtári szakmai kollégium pályázati
felhívása keretében szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre pályázatot nyújt
be.
A pályázat célja:

Olvasószoba berendezése

A fejlesztés megvalósulási helye:

Lesenceistvánd, Kossuth u. 91.

A fejlesztés forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

adatok Ft-ban
2009. év
130.200,1.171.800,1.302.000,-

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (I.07.) számú rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Csaba polgármester

Több tárgy hiányában a polgármester Képviselő-testület ülését 16 óra 10 perckor bezárta.
K. m. f.

Tóth Csaba
polgármester

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyző
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