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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Képviselő-testület 2012. április 12. napján 
15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.  
 

Határozatok: Tárgya: 

52/2012.(IV.12.) 
 Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés, felújítás témakörű 
pályázaton való részvétel elfogadása 

 
A jegyzőkönyv vezetése 85. oldaltól 86. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztés, felújítás témakörű pályázaton 
való részvétel elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 
Juhász Csaba István alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba képviselő 
Pelyhe Istvánné képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal 
megjelent. 
 
A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek 
arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a 
Képviselő-testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a 
Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Felsőtárkány Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra- fejlesztésére, felújítására vonatkozó támogatás elnyerésére. A pályázat a 
Települési és iskolai tornaterem felújítása cím alatt az alábbi konkrét munkálatok elvégzését 
tartalmazza: tetőszerkezetének felújítása, nyílászárók cseréje, külső homlokzat szigetelése,  
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fizikai akadálymentesítése, vizesblokkok felújítása, átjáró nyílászáró cseréje, valamint a 
sportudvar fejlesztése. 
 
A pályázat benyújtását a Képviselő-testület az 50/2012. (III. 29.) számú határozatával támogatta, 
a szükséges önerő mértékét biztosította. 
A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága kiküldött hiánypótlása alapján az 
elbíráláshoz szükséges a Képviselő-testület határozata, amely konkrét összegekben tartalmazza a 
2012. évre vonatkozó sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a 
sportra fordítandó összegeket. 
A mellékletként csatolt táblázat tartalmazza az elfogadott 2012. évi költségvetésből e 
tevékenységre fordítandó összegeket, azok forrásának megnevezését. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentieknek megfelelően előkészített testületi határozat 
tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
52/2012. (IV. 12.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az általános 
iskola tornaterem felújításának ügyét, és úgy határozott, hogy a 2012. évi elfogadott 
költségvetésből kivonatként készült sportra fordítandó jogcímek, összegek és források 
megnevezését tartalmazó kimutatást jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 15.30 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 
 polgármester jegyző 
 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
Szántósi Rafael   Kapuvári Csaba 
   PB elnöke                               EEB elnöke 


