TÖRÖKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. október 30-i

nyílt

ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 30-án
14.00 órakor, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Meghívottként
jelen van:

- Varga György polgármester,
- Márkus Balázs alpolgármester,
- Gyenis Ferenc képviselő,
- Kurucz Tibor képviselő és
- Zana István képviselő
- Orbánné Zilizi Márta jegyző

Varga György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 tagja közül 5 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkus Balázs alpolgármester és Zana István képviselőt
javasolom. Kérem, hogy aki a napirendi pontokat – a meghívóban foglaltak szerint – és a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – a polgármesteri előterjesztés szerint – elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
89/2017.(X.30.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 30-i nyílt
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a jegyzőkönyvhitelesítők személyét (Márkus Balázs alpolgármester és Zana István képviselő) a
polgármesteri előterjesztés szerint elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Ezt követően a képviselő-testület a polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
tárgyalta:
1./ Szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Varga György polgármester
2./ Kulturális pályázat megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
3./ Egyebek
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1./ Szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Javasolom, hogy a rendeletet a tervezet szerint fogadjuk el.
Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017.(XI.2.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
2./ Kulturális pályázat megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: A magam részéről támogatom a pályázat benyújtását. A
maximálisan megpályázható összeg 500.000,- Ft, önrész nem szükséges. A pályázat
benyújtási határideje 2017. november 6. A program keretében nevezetességek megtekintésére,
az ott látott programokból ötletek merítésére, majd helyi szintű megvalósítására van
lehetőség. Elszámolható költségek: utazási költség, belépőjegyek ára, étkezés (járulék nélkül).
Javasolom, hogy a pályázatot nyújtsuk be az igényelhető maximális összegre. Van-e más
javaslat, ellenvélemény? Nincs. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(X.30.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkárság által, 1000 fő alatti
kistelepülések számára kiírt, „Pályázati felhívás kulturális alapellátás támogatására”
pályázaton részt kíván venni. Az igényelt támogatás maximum 500.000,- Ft. Sikeres pályázat
esetén, a projekt megvalósításával kapcsolatosan felmerült, szükséges és indokolt, de el nem
számolható költségekre az önkormáyzat költségvetése fedezetet biztosít. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. november 6.
Felelős: Varga György polgármester
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A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
90/2017.(X.30.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkárság által, 1000 fő alatti
kistelepülések számára kiírt, „Pályázati felhívás kulturális alapellátás támogatására”
pályázaton részt kíván venni. Az igényelt támogatás maximum 500.000,- Ft. Sikeres pályázat
esetén, a projekt megvalósításával kapcsolatosan felmerült, szükséges és indokolt, de el nem
számolható költségekre az önkormáyzat költségvetése fedezetet biztosít. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2017. november 6.
Felelős: Varga György polgármester

3./ Egyebek
3/a./ Ingatlan eladási ügy
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: A Kossuth L. u. 2. szám alatti ingatlant egyszer már
meghirdettük eladásra, akkor nem volt rá jelentkező. Most van rá egy érdeklődő. Ahhoz, hogy
értékesíteni tudjuk ismételten meg kell hirdetnünk eladásra. Javasolom, hogy hirdessük meg
és utána hozzunk döntést. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
…/2017.(X.30.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ban, 14. §-ban, továbbá Törökkoppány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2)
bekezdésében foglaltakra, versenyeztetés útján értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező
törökkoppányi 989/5 hrsz alatti (7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 2.) ingatlanát. Az ingatlan
forgalmi értékének megállapítása az értékesítésre történő meghirdetés előtt megtörtént. A
vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. november 15. napja. A képviselő-testület
felkérte a polgármestert az értékesítésre történő meghirdetéssel kapcsolatos szükséges
intézkedések, tájékoztatások megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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91/2017.(X.30.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ban, 14. §-ban, továbbá Törökkoppány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2)
bekezdésében foglaltakra, versenyeztetés útján értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező
törökkoppányi 989/5 hrsz alatti (7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 2.) ingatlanát. Az
ingatlan forgalmi értékének megállapítása az értékesítésre történő meghirdetés előtt
megtörtént. A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. november 15. napja. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert az értékesítésre történő meghirdetéssel kapcsolatos
szükséges intézkedések, tájékoztatások megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Több tárgy nem lévén Varga György polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Varga György
polgármester

Orbánné Zilizi Márta
jegyző

Márkus Balázs
jegyzőköny-hitelesítő

Zana István
jegyzőköny-hitelesítő

