Jegyzőkönyv
A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 24. 08.00 órától – 08.30 óráig a Képviselőtestület nyílt ülésén
A megjelent önkormányzati képviselők neve:
Kormos Krisztián polgármester
Dr. Bohus Gábor alpolgármester
Dorkó György képviselő
Sipos Sarolta képviselő
Sági Tibor képviselő
Távollévő önkormányzati képviselők neve:
Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő
Magyar János képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Horváth Vilmos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – nem jelent meg
Dorkóné Dévai Marianna műszaki és pályázati irodavezető – jelen van
Pallagi Balázs pályázati ügyintéző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester:
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a mai ülést
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dorkó György és Sipos Sarolta képviselőtársakat. Egyetért-e ezzel a javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta, Dorkó György és Sipos Sarolta képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőknek választotta.
Kormos Krisztián polgármester:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja elfogadásra. Egyetért-e az
elhangzott javaslattal a képviselő-testület, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész vállalására
Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester
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1. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész vállalására
Kormos Krisztián polgármester:
Az önkormányzat pályázatot szeretne benyújtani, mely pályázat célja a helyi önkormányzatok
által fenntartott közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. Az előzetes fejlesztési
költségbecslés alapján kb. 3.600.000 - Ft-os beruházás esetében önrészként 1.800.000,- Ft
vállalását javasoljuk. Az igényelt összeget a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
intézményegység technikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak fordítanánk. Van-e
kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?
Kormos Krisztián polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önrész vállalásával, kéri kézfelnyújtással
jelezzék.
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2014.(III.24.) számú határozat
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása, önrész vállalása
Borsodnádasd Város Önkormányzata a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához
kérelmet nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, melyhez 1.800.000,- Ft
önrészt vállal az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletben tervezett
általános tartalékok terhére.
A képviselő-testület jóváhagyja a támogatás igénylés benyújtását.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos ügyek intézésére, a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 25.
Több indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülés
bezárta.
k.m.f.
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