ZÁRT ÜLÉS

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
68/2017. (VII.27.) sz.
határozata
Tárgy: Óvodavezetői pályázat elbírálása
A képviselő-testület:

Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kosdi
Csoda-vár Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozta: A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján és
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)
bekezdésére figyelemmel a Kosdi Csoda-vár Óvoda magasabb vezetői
beosztására és az intézményvezetői feladatok ellátására 2017. augusztus 1.
napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időszakra megbízza
Horváthné Szacskó Henriettát,
akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése változatlanul
fennáll.
A Képviselő-testület a vezetői pótlék összegét a Kjt. 70.§ (2) bekezdés a)
pontja alapján az illetményalap 102,68 %-ának megfelelő mértékben,
70.847.- Ft összegben állapítja meg.
Megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
5. melléklete és az óvoda tanulói létszáma alapján az óvodavezető heti
tanóráinak száma 10 óra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vezetői
megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester
azonnal
Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
69/2017. (VII.27.) sz.
határozata

Tárgy: Kosd, Losonci u.6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás kiutalása
A képviselő-testület:

a Kosd, Losonci u.6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjéül Török
Zoltán Gábort (szül: Ózd,1957.09.13., a.n.:Kaszper ÉVA, lakcím:2113
Erdőkertes, Béke u. 16.) jelöli ki, határozatlan időre. A bérleti jogviszony
kezdete2017. július 1. napja.
A bérlőnek a lakás átvételekor 2 havi kauciót kell megfizetnie.
A bérlő kérelme alapján a kéthavi kaució megfizetését 5 havi részletfizetéssel
engedélyezi 2017.12.31-ig (havi 12000Ft).
Az önkormányzati lakások bérleti díjának mértékéről szóló, 165/2013.
(XII.18.) számú rendeletének 1. §-ában meghatározott bérleti díj figyelembe
vételével a lakásbérleti díj mértéke 29.610,- Ft/hó.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester
azonnal

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
70/2017. (VII.27.) sz.
határozata
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérleti ügye (Kosd, Eőszi
Lőrinc tér)

A képviselő-testület:

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 2017.08.31-ig történő
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester
azonnal

NYÍLT ÜLÉS

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
71/2017. (VII.27.) sz.
határozata
Tárgy: Civil szervezetek, rendezvények, eseménynaptárral összefüggő költségek felosztása, első
javaslat
A képviselő-testület:

nem hagyja jóvá az alábbi felosztást:
- Kosdi Összefogás Polgárőr Egyesület: 90.000.- Ft
- Magyarországi Cigányok Demokratikus Szervezete Kosdi Tagszervezet:
50.000.- Ft
- Önkéntes Településfejlesztő Közösség: 260.000.- Ft
- Kosdi Rozmaring Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület: 240.000.- Ft
- Gratia Nostra Vegyeskar: 160.000.- Ft

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester, támogatottak
azonnal, illetve 2018.február 28.

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
72/2017. (VII.27.) sz.
határozata
Tárgy: Civil szervezetek, rendezvények, eseménynaptárral összefüggő költségek felosztása
A képviselő-testület:

A 2017. évi költségvetésben az önkormányzat közművelődés- közösségi és
társadalmi részvétel fejlesztése szakfeladaton a civil szervezetek,
rendezvények, eseménynaptár jogcímen jóváhagyott bruttó 800.100.- Ft
előirányzat felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Kosdi Összefogás Polgárőr Egyesület: 90.000.- Ft
- Magyarországi Cigányok Demokratikus Szervezete Kosdi Tagszervezet:
50.000.- Ft
- Önkéntes Településfejlesztő Közösség: 310.000.- Ft
- Kosdi Rozmaring Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület: 225.000.- Ft
- Gratia Nostra Vegyeskar: 125.000.- Ft

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester, támogatottak
azonnal, illetve 2018.február 28.

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
73/2017. (VII.27.) sz.
határozata
Tárgy: Civil szervezetek, rendezvények, eseménynaptárral összefüggő költségek felosztása
A képviselő-testület:

a 2017. évi művészeti tábor költségeire mindösszesen 2.045.820.- Ft
támogatást jóváhagy a 2017.évi költségvetés egyéb szociális támogatások
előirányzata terhére.

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester
azonnal

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
74/2017. (VII.27.) sz.
határozata
Tárgy: Rendkívüli támogatás igényléséhez pályázat benyújtása (REKI)
A képviselő-testület:

a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására
pályázatot nyújt be.
1. Gyermekétkeztetés feladatellátás keretében a felmerült kiadás
fedezetére. Az önkormányzat 2017. évben önerőből történt
konyhafelújítása miatt étkeztetési szolgáltatóval látta el a
gyermekétkeztetési feladatot, mely többletkiadást jelent.
Gyermekétkeztetési feladatok ellátására 1.070.296 Ft
támogatást igényel.
2. ASP rendszer működés biztosítása miatt 10 db kártyaolvasó
beszerzése szükséges. ASP működésre 150.000 Ft támogatást
igényel.
Igényelt támogatás összesen: 1.220.296 Ft.

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester
azonnal

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
75/2017. (VII.27.) Kt.
határozata
Tárgy: Felszíni csapadékvíz elvezetési rendszer felújítási pályázat
A képviselő-testület:

Települések felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén c. pályázaton(PM_CSAPVÍZGAZD_2017) részt vesz.
A beérkezett pályázatírói ajánlatok közül a Városökológia Bt-t választja.
A pályázat elkészítésének díja: 95.000.- Ft+ÁFA.
Nyertes pályázat esetén 0,9%+ÁFA összegért projektmenedzsment
tevékenységet a Városökológia Bt végez, ami a projekt költségébe 100%-an
beépíthető és elszámolható.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester
azonnal

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete
76/2017. (VII.27.) Kt.
határozata
Tárgy: Egészségház létesítésére pályázat
A képviselő-testület:

Egészségház létesítésére pályázaton részt vesz.
A beérkezett pályázatírói ajánlatok közül a Tempo Consulting Kft-t választja.
A pályázat elkészítésének díja: 130.000Ft + ÁFA, nyertes pályázat esetén
3%+ ÁFA sikerdíj mellett.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Kurdi Ferenc polgármester
azonnal

