
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Csabdi Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

2014. február 11-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

 
Az ülés helye:   Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme 

2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 

 

Az ülés időpontja: 2014.február 11.  16.30 óra 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

                                                              Dr. Tankó Károly                        polgármester,  
                                                                     Lődy József                         alpolgármester  
             Ferenczik István                  képviselő 
                                                                    Dr.Nándorfi Zoltán Géza     képviselő 

      Molnárné Szegedi Irén     képviselő 
       Radovics Károly                 képviselő 
      Tóth Mihály     képviselő 

 
Az ülésre meghívás kapott és megjelent személyek: 
 

Dr. Sisa András jegyző  
 
 

Dr. Tankó Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes. 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól” szóló pályázaton történő részvétel megvitatása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirend tárgyalását fogadja 
el.  
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 
fő tartózkodással, határozathozatal mellőzésével az alábbi napirend megtárgyalását fogadja 
el. 
 
1.) Az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól” szóló pályázaton történő részvétel megvitatása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 
 



 
 
1.napirend: 
Az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól” szóló pályázaton történő részvétel megvitatása 

Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester 
 
 

Dr.Tankó Károly polgármester:  
A rendkívüli ülés összehívásának oka az volt, hogy a korábban beadott iskola fejlesztési 
pályázatot ismételten megnyitották, így szeretném, ha a korábbi pályázati anyagot beadva, 
ezen a pályázaton is indulta a településünk. Szükség van az iskola fejlesztésére. 

 
A testület ismételten  megvitatta a korábbi tervek részleteit és egyhangúlag elfogadta a 
határozati javaslatot. 

 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2014 (II.11.) számú határozata 

a 4/2014 (I.31.) BM rendelet 5.§-a szerinti „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól” 

című pályázaton való részvétel tárgyában 
 
Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 4/2014 (I.31.) 
BM rendelet 5.§-a szerinti „„egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól”” című pályázatra a Magyarország 2014. 
évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont bb) 
alpontjára tekintettel a következők szerint: 

1. A projekt megnevezése: Iskolai gyógytestnevelési és erőnléti terem építése 

2.   A pályázati konstrukció száma: 4/2014 (I.31.) BM rendelet 5.§ 

3.   A pályázat megvalósítási helyszíne: 2064 Csabdi, Szabadság u. 37. 

4.  A tervezett beruházás összköltsége: 25.400.000.- Ft 

5.  A pályázaton igényelt támogatás összege: 20.000.000.- Ft 

6.  A pályázathoz szükséges saját erőt a támogatás összege és a beruházás összköltsége 
közötti 5.400.000.- Ft különbözetet saját költségvetéséből az általános költségvetési 
tartalék terhére biztosítja. 



 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására és 
a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 
 
 

További hozzászólás hiányában a polgármester megköszönte a megjelenést és 16:50 órakor 
bezárta az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Tankó Károly                                       Dr. Sisa András 

polgármester                                                    jegyző 

 


