Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2176 Erdőkürt, Kossuth út 51.
Tel./fax: 32/479-179
E-mail: hivatal@erdokurt.hu

5. SZÁMÚ

JEGYZŐKÖNYV
(Ülés ideje: 2017. április 10.)

Napirend:
1. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
előterjesztő: polgármester (írásos)
2. Veres Pálné Általános Iskola Wilczek Frigyes Tagiskola szakmai alapdokumentumának
módosítása
előterjesztő: polgármester (írásos)
3. „Büszkeségpont” pályázat
előterjesztő: polgármester (írásos)
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5.
Jegyzőkönyv
Készült:

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 10-én
18.00 órától megtartott rendkívüli üléséről

Ülés helye:

Kultúrház - Tanácskozóterem, Erdőkürt, Kossuth út 51.

Jelen vannak:

Szebenszkiné Palik Katalin polgármester, Berceli Zsolt alpolgármester Brinszky
Zoltán, Korbelyné Virág Julianna, Kovács Adrienn képviselők, Schirling István
jegyző

Meghívottak:

a jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti:

Szebenszkiné Palik Katalin polgármester

Szebenszkiné Palik Katalin köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testület 5
tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az
ülés összehívására telefonon keresztül került sor a döntés sürgősségére való tekintettel.
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.

Napirend:
1. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
előterjesztő: polgármester (írásos)
2. Veres Pálné Általános Iskola Wilczek Frigyes Tagiskola szakmai alapdokumentumának
módosítása
előterjesztő: polgármester (írásos)
3. „Büszkeségpont” pályázat
előterjesztő: polgármester (írásos)
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.
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Napirendek tárgyalása:

1.

Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
Előterjesztő: polgármester

Szebenszkiné Palik Katalin polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I. 1. pont szerint a „Helyi
önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai” jogcím alatt lehetőség nyílik a lakossági célú
ivóvíz ráfordítások csökkentésére, melyhez pályázatot kell benyújtani.
Javasolta a határozat javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2017. (IV. 10.) számú határozata
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan a lakossági
ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván
benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz
szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester

2.

Veres Pálné Általános Iskola Wilczek Frigyes Tagiskola szakmai alapdokumentumának
módosítása
Előterjesztő: polgármester

Szebenszkiné Palik Katalin ismertette a képviselő-testület tagjaival a Salgótarjáni Tankerületi Központ
intézményi átszervezés tárgyában érkezett levelét. (A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A polgármester javasolta a Veres Pálné Általános Iskola Wilczek Frigyes Tagiskola átszervezésének
támogatását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2017. (IV. 10.) számú határozata
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veres Pálné Általános Iskola Wilczek
Frigyes Tagiskola átszervezését támogatja.
Az átszervezés tartalma: „Az erdőkürti Wilczek Frigyes Tagiskola szakmai alapfeladatai közül
a szlovák anyanyelvű nevelés-oktatás szlovák nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatásra
változik. A változást a szakmai alapdokumentumban rögzíteni kell.”
Határidő: 2017. április 18.
Felelős: polgármester
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3.

„Büszkeségpont” pályázat
Előterjesztő: polgármester

Szebenszkiné Palik Katalin tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpont” pályázatról,
melynek témája az 1956-os forradalom és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket
felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozása. (A
pályázati felhívás a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Elmondta, hogy új emlékmű állítására 5.000.000 forint
támogatás igényelhető. A Római Katolikus templom előtti önkormányzati területen állna Mindszenty József
bíboros bronz mellszobra, melyet Nagy Sándor Zoltán szobrász készítene el. Az emlékmű elkészítésének
költsége az előzetes költségterv szerint 5.000.000 Forint.
A polgármester javasolta az ’56-os emlékmű megvalósításához a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2017. (IV. 10.) számú határozata
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpont”
pályázati felhívására, új emlékmű állítására, 5.000.000 forint támogatási igénnyel pályázatot
nyújt be.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
feladatok ellátásával.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: polgármester

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta.

kmft.

Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

Schirling István
jegyző
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