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Jegyzőkönyv

Készült:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános, rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Szőci Művelődési Ház
Szőc, Kossuth L. u. 41.

Az ülés időpontja: 2015. április 14. 1600 óra
Az ülésre meghívottak:
Németh Balázs
Farkas István
Nagy József
Pósa Ferenc
Török Endre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Szabó Szabolcs a Szőci Hegybarátok Köre Kh. Egyesület elnöke
Kovács Tibor
a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesülete Halimba, Szőc,
Nyirád Csoportja vezetője
Lovasi Erika

jegyző

Szőc község lakossága
A meghívottakból megjelent:
1. Németh Balázs
2. Farkas István
2. Nagy József

polgármester
alpolgármester
képviselő

Lovasi Erika

jegyző

A képviselő-testület létszáma: 5 fő
Jelenlévő képviselők száma:

3 fő

Az ülést vezeti:

Németh Balázs polgármester

Jegyzőkönyvvezető:

Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző

Németh Balázs polgármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 5 tagjából 3 tag van jelen, az ülés határozatképes.
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Pósa Ferenc és Török Endre képviselők munkahelyi elfoglaltságuk miatt indokolt
távolmaradásukat előre bejelentették.
Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a
következő:
1.

Pályázat benyújtásának megtárgyalása
költségvetési támogatatásra
Előterjesztő: Németh Balázs polgármester

2.

Vegyes ügyek

rendkívüli

önkormányzati

1.
PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK
MEGTÁRGYALÁSA
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSRA

RENDKÍVÜLI

Németh Balázs polgármester
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a települési
önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására. A pályázati kiírást áttekintve
megállapítottuk, hogy önkormányzatunk 539.965 Ft támogatásra nyújthat be igényt
egyrészt az igazgatási feladatok, másrészt a gyermekétkeztetési feladatok ellátásának
költségeire. A pályázat benyújtásának határideje elektronikus úton április 15., postai úton
április 16. Javasolom képviselőtársaimnak a pályázat benyújtását az előterjesztés szerint.
Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem,
szavazzunk a pályázat benyújtásáról!
A polgármester javaslatára Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (IV.14.) határozata
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett
pályázatra, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti, „a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatatására”.
A pályázat célja a pályázati kiírás 1. b) pontja szerinti cél:
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A
települési
önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati
költségvetési
támogatása
a
települési
önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatait
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyző
2015. április 15. (elektronikus úton)
2015. április 16. (postai úton)

2. VEGYES ÜGYEK

Németh Balázs polgármester
Kérdezem, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek a vegyes ügyek keretében?
Megállapítom, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Köszönöm képviselő-társaim munkáját, a
mai ülést 1610 órakor bezárom.
Kmf.
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