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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. április
24-én 1700 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési ház tanácsterme Vajszló
Jelen vannak:

Meghívott:

Horváth István
Füles Ferenc
Gut Antal Attila
Tamási István
Uri Gergely
Dr. Vittay Szilárd
Váczi Lászlóné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Balázs János
Tóth Boglárka

címzetes főjegyző
aljegyző

Horváth István polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános
testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a képviselők
teljes létszámban megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Uri Gergely és Tamási István képviselőt.
Ismerteti a napirendi pontot, megkérdezi, van-e kiegészítés, módosító javaslat?
Módosító javaslat, kiegészítés nem volt, a polgármester bocsátotta a rendkívüli
nyilvános ülés napirendi pontjait.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 7 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
94/2013. (IV. 24. sz.) határozata
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Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete a rendkívüli nyilvános
testületi ülés napirendi pontjait,
és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre
tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.) Döntés a 8/2013. (III.29.) BM. rendeletben foglaltakról, az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokról c.
pályázat benyújtásáról.
Előadó: Horváth István
polgármester
2.) Egyebek
Ezt követően a rendkívüli nyilvános testületi ülés rátér a napirendi pontok érdemi
tárgyalására.
1.) Napirendi pont
Sportpályázat benyújtása
Horváth István polgármester: A 2013. február 28-i testületi ülésen a
képviselőtestület döntött a Sportkör pályázatának támogatásáról.
A képviselőtestület úgy döntött, hogy a pályázathoz szükséges önerőt a 2013. évi
költségvetésében biztosítja. Ez a pályázat 1.800 eFt-ot nyert.
Most ismét lehetőség van egy új pályázat benyújtására, a 8/2013. (III. 29.) BM.
rendeletben foglaltak alapján. A maximálisan elnyerhető összeg 20 MFt, és a
pályázat 90 %-os támogatottságú. Sportlétesítmények fejlesztésére,
felújítására lehet benyújtani a pályázatot.
A sportfejlesztési koncepciónak is rendelkezésre kell állnia a pályázat
benyújtásához.
A képviselőtestületnek határozatot kell hozni, amennyiben támogatja a
pályázatot.
Van-e hozzászólás, javaslat, kiegészítés?
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A jövő héten, kedden lesz testületi ülés, javaslom,
hogy az ülésre készüljön írásos előterjesztés, sportkoncepció, a pályázat
benyújtásával kapcsolatban, hogy az önerő összegéről tudjon dönteni a
képviselőtestület.
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Horváth István alpolgármester: A képviselőtestületnek most csak arról kell
határozatot hozni, hogy benyújtja a pályázatot. A következő testületi ülésen
több határozatot is kell hoznunk a pályázat benyújtásával kapcsolatban.
Hozzászólás, javaslat?
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 7 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
95/2013. (IV. 24. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta a 8/2013. (III.29.) BM. rendeletben foglaltakat az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokról c.
pályázat benyújtásáról, és úgy döntött, hogy be kívánja nyújtani a
pályázatot.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy ez ügyben a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2.) Napirendi pont
Egyebek
Horváth István polgármester: Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a
jegyzői állásra kiírt pályázatra 2 db pályázat érkezett, még nem járt le a
pályázat benyújtási határideje.
A jelenlegi jegyzőnk április 30-val közös megegyezéssel távozik.
k.m.f.

Dr. Balázs János
címzetes főjegyző

Horváth István
polgármester

Tamási István
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Uri Gergely
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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