
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. február 20-i 
  rendkívüli  nyílt ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai 

           Erzsébet és Szerémi Krisztián képviselık 
            Hegedős László jegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Hegedős László jegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 5 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja.  
Napirendi pontoknak az alábbiakat javasolja: 
 

1. Elıterjesztés az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás    
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM. rendeletben foglalt 
támogatás igénylésére 

            Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
            Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 
Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 jelenlévı tagja 5 igen szavazattal elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal elfogadott. 
 
9/2014.(II.20.) sz. önkormányzati határozat 
A napirendi pontok elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendi pontjait az 
alábbiak szerint fogadta el: 

 
1. Elıterjesztés az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás    

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM. rendeletben foglalt 
támogatás igénylésére 

            Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
            Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 
Errıl értesülnek:  
1.) Rédai János polgármester   helyben 
2.) Hegedős László jegyzı   helyben 
3.) Képviselı-testület tagjai   helyben 
4.) Irattár 
 
 
I. Napirend:  
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Elıterjesztés az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás    
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM. rendeletben foglalt 
támogatás igénylésére 
 
Rédai János:  elızı ülésen tárgyaltuk ezt a napirendet, ezután benyújtásra került a pályázat. 
A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött, mely szerint módosítanunk kell a 
támogatási összeget és az önerıt, a beadott árajánlatnak és költségvetésnek megfelelıen. 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a korábban hozott határozatot 
helyezzük hatályon kívül. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

10/2014. (II.20.) sz. Önkormányzati határozat 
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben foglalt támogatás igénylésére 

 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
1. az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. 
(I.31.) BM rendeletben foglalt támogatás felhasználására 
igénylést nyújt be Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati 
Társulás Óvodája, mint a rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmény 
felújítására, fejlesztésére, főtéskorszerősítésére, nyílászáró 
cseréjére, hıszigetelésére és e feladatellátáshoz szükséges 
eszközök, berendezések beszerzésére az alábbiak szerint: 

 
A fejlesztéshez szükséges összeg:   21.847.730,-Ft 
 
igényelt támogatás:   19.662.957,-Ft 
 
önerı (10%):       2.184.773.- Ft 
 

2. megbízza Rédai János polgármestert a támogatási igény 
elkészítésével és benyújtásával. 

 
3. Ezzel egyidejőleg az 5/2014.(II.11.) sz. határozatát hatályon  
         kívül helyezi. 
 

Errıl értesül: 
1. Rédai János polgármester     helyben 
2. Hegedős László jegyzı     helyben 
3. Képviselı-testület tagjai     helyben 
4. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága Szolnok 
5. I r a t t á r 
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Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 9 órakor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Hegedős László :/ 
    polgármester       jegyzı 
 
 


