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7/2016.(11.22.)számú határozat a "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" Programnak a Tiszaroffi
Baptista Általános Iskola és Óvoda Tiszaroff, Szabadságút 450-42. szám alatti óvodai telephelyén
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Jegyzőkönyv
Készü If: Tiszaroff Községi Önkormányzat
soron kivüli üléséről.

Képviselő-testületének

2016. február 22-én megtartott

Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Matastik Pálné dr., Dr. Katona Gábor,
Tarkó László, Kun László, Patocskai László, Csomor Gábor
Tanácskozási

joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző

Karnarás Zsolt: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, a Testület
határo+ "képes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalására.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
nélkü I. 7 igen, O nem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:
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Kal •.,.... 750It: 2016. február 17-én megtartott ülésünkön már tájékoztattam Önöket, hogy az
AGR
, "r. által az elmúlt évben benyújtott pályázati anyaga a "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport
Progr
elnevezésű
2014/2015. évi pályázatán pozitívelbírálásban
részesült. Megkaptuk a
[Isi
szerződés"
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együtt
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'lz Önkormányzatnak kell megkötnie, és vállalnia szükséges 2.850.000,-Ft önerő
meg'
~éL és az erre vonatkozó Képviselő-testületi határozatot csatolni szükséges. Az AGROFF
Kft.
.ll.: önerő megfizetését.
A Támogató a Pálya kivitelezését a szerződés aláírását és a
tárno
i összeg Alapítvány számlájára történő beérkezését követően tudja megkezdeni.
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, , r alábbi határozatot
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Képviselő-testülete,
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1.22.) számú határozat

a "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program"
, a TiszaroffiBaptista ÁltalánosIskola és ÓvodaTiszaroff,Szabadságút 40-42.
, óvodai telephelyén történő megvalósításához
történő önerő
';;l!'ól

-zaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

vállalja, hogy a "Nemzeti Ovi-Foci,
Program" Programnak a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda Tiszaroff,
.ság út 450-42. szám alatti óvoda i telephelyén történő megvalósítására legfeljebb bruttó
',noo,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszázötvenezer forint fejlesztési támogatást nyújt.
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Képviselő-testülete
felhatalmazza
Kamarás Zsolt
-iestert a Támogatási szerződés aláírására
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