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Jegyzőkönyv

mely készült 2015. június 24-én 17 ,30 órakor kezdődő az Önkorm ányzali Hivatalban
megtartott Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján:
Altsach lgnác polgármeste1
Bonafert Péter képviseló,
Germanné Várnai Anna képviselő,
Schmuck Melinda képviseló,
Schilling Árpád képviseló,
Polczer Krisztina 1egyző
Bachné Emmer J ud it jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok;
1.) Művelődési Ház felújítása pályázat

2.) T illékozhtő a ke ré kpá rú t közbesze rzés i elj á rás m e g i n d ításá ró l

Előadó: Altsach lgnác polgármester

Altsach lqnác polqármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a testület határozatképes. Aki a napirendi pontokkal egyetért kérem,
kézfe l em e l ésse l jelezze|

Szendehely Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:

135/2015. Nl. 24.) számú kt. határozat
Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet elfogadta.

1. Művelődési Ház felújítása pályázat

Altsach lqnác poIqármester: Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen döntés született?

Germanné Várnai Anna képviselő: a bizottság tárgyalta, a magasabb összegű
vá ltozatta l a pály ázatot be nyújtás ra j avasolj a a képvise l ő-testü letn e k.

Altsach lqnác polqármester: Kérdés? Aki a magasabb költségvetésű, az
előterjesztésben szereplő műszaki tartalommal, 10 Yo-os önrésszel a pályázat benyújtását
támogatja kérem, kézfelemeléssel jelezze

Szendehely Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszar^=^,t és tartózkodás
nélkül, az alábbi haíározatothozza: 

.t

í36/2015. Nl. 24.) számú kt. határozat :

Képviselő-te.§tuleteindulnikívánaMagyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet ll, 7. a)
pontjában meghatározott közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton
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9. 914. 580.-Ft értékben a Művelődési Ház felújítása tárgyában. Apályázathoz szükséges
992.000.-Ft összegű önrészt költségvetése terhére felvállalja. Egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat hatá rid őben történ ő be nyújtására.

2. napirendi pont: Táiékozhtó a kerékpárút közbeszerzési eljárás megindításáról

Altsach lqnác polqármester: Az előzőekben a bizottsági ülésen a tájékoztatást
megadtam a kerékpárút közbeszerzési eljárásnak megindításáról, Kérdezem a bizottság
elnökét, hogy mi volt a bizottság javaslata.

Germanné Várnai Anna képviselő:A bizottság a felállítandó ad hoc bizottság tagjaira tett
jchmuckMelinda,SchillingÁrpádésBonafertPéter
képviselők személyében.

Albach lqnác polqármester: Elhangzott a bizottsági javaslat, kérem, szavazzunk a
közbeszerzéssel kapcsolatos ad hoc bizottság tagjairól!

Szendehely Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat
nélkü l, az alábbi határozatot hozza:

137/20í5. (Vl, 24.) számú kt. határozat
Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerékpárút
közbeszerzésével kapcsolatosan ad hoc bizottságot hoz létre. A bizottságba tagnak
Schmuck Melinda, Schilling Arpád és Bonafert Péter képviselőket választotta meg.

Altsach lqnác polqármester: Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy megköszönöm a
résztvételt és az ülést bezárom. 17.55-kor
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