Balatonszőlős Község Önkormányzata
B A L A T O N S Z Ő L Ő S
Szám: 101/20-89/2013
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 11én, 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi
Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László

polgármester

Klepeisz Péter

alpolgármester

Bácsi Bernadett
Dallos Zoltán
Henn Sándor

képviselők

dr. Tárnoki Richárd

jegyző

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Mórocz László polgármester: Aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
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Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:
108/2013. (11.11.) határozatot:
Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND:
1. Leader pályázat – „Forrást védő nyitott szín és közösségi tér”
Előadó: Mórocz László polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Leader pályázat-„Forrást védő nyitott szín és közösségi tér”
Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
(Az előterjesztést és határozati javaslatot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
tartalmazza.)
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A polgármester javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
109/2013.(11.11.) határozat
Az EMVA-ból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtáshoz nyújtandó
támogatások keretében Támogatási kérelem benyújtása „Forrást védő nyitott szín és
közösségi tér” címmel.
Balatonszőlős

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

az

Innoland

Khe-tel,

Balatonudvari Község Önkormányzatával és az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel
együttműködési megállapodást köt és Támogatási kérelmet nyújt be az Az EMVA-ból a
LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtáshoz nyújtandó támogatásra, „Forrást
védő nyitott szín és közösségi tér” projekt címmel. A projektben szereplő fejlesztést a
Balatonszőlős 26 és 31 hrsz-ú - saját tulajdonú ingatlanokon – megvalósítja. A beruházás
összköltsége bruttó 5.632.917.-Ft, Saját forrás : 1.197.549.-Ft, Kért támogatás: 4 435 368.-Ft.
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Saját forrást a költségvetésében biztosítja. Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére és a pályázat benyújtására.
Felelős:Mórocz László polgármester
Határidő: 2013.11.15.

Kérdés, észrevétel, további hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 11:00 órakor bezárta.
k. m. f.

Mórocz László

dr. Tárnoki Richárd

polgármester

jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
dr. Tárnoki Richárd
jegyző
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