Száma: 16355-1/2012.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. augusztus 31-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott
határozatai

Határozat száma
Határozat tárgya
339/2012. (VIII. 31.) A testület elfogadta a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Városi Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.
340/2012. (VIII. 31.) A testület 2012. szept. 8-i napjára „İszköszöntı” rendezvény
megrendezésérıl döntött, amelyre keretösszeget is biztosított.
341/2012. (VIII. 31.) A testület intézményi felh. célú és közvil. célú villamos energia
beszerzésre csatlakozásról döntött.
342/2012. (VIII. 31.) A testület pályázat benyújtásáról döntött. (ÉAOP)
343/2012. (VIII. 31.) A testület pályázat benyújtásáról döntött. (ÉAOP) és a város
integrált str. megbízást adott. (HROD)
344/2012. (VIII. 31.) A testület pályázat benyújtásáról döntött. (TP-1-2012. tanyai
termékek piacra jutásának elısegítése)
345/2012. (VIII. 31.) A testület pályázat benyújtásáról döntött. (TP-1-2012. a
tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése)

Kód
Z1
Z1
E15
A15
A15
A15
A15
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„TERKA”

Száma:16355-1/2012.

JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. augusztus 31-én - pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i képviselı-testületi ülésrıl.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(339/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat)

2.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás-Tedejen tartandó rendezvényrıl és városrész tanácskozás
megszervezésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(340/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat)

3.)

Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei villamos energia közbeszerzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(341/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat)

4.)

Elıterjesztés
Hajdúnánás
város
integrált
városfejlesztési
elkészíttetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(342 és 343/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

5.)

Elıterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Az alföldi tanyák,
valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására”(TP-1-2012) címő pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(344 és 345/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat)

6.)

Különfélék

stratégiájának
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus
31-én - péntek - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva,
Ötvös Attila, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós, Török István képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradt: Kovács Zsolt képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz
Judit szociális és gyámügyi ügyintézı, Füz Péterné pályázatíró- és elszámoló
ügyintézı, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Napirendi ponthoz meghívottként jelen volt még:
1.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje

és

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Javaslatot kért a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.
Buczkó József képviselı úr Dr. Kis Ágnes képviselı asszonyt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
A képviselı-testület Dr. Kis Ágnes képviselı asszonyt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt
8 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes) - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a napirendi pontok elfogadásáról
és egyben javasolta, hogy a 6. napirendi pontot vegye le a képviselı-testület a
megtárgyalandó napirendi pontok közül, mivel az most nem aktuális, illetve nem
került megküldésre sem.
A képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalását, és azt a javaslatot, hogy a
6. napirendi pont kerüljön levételre 9 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás-Tedejen tartandó rendezvényrıl és városrész
tanácskozás megszervezésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei villamos energia közbeszerzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés Hajdúnánás város integrált
elkészíttetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Az alföldi
tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a
települési és térségi fejlesztések támogatására”(TP-1-2012) címő pályázat
benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Különfélék

városfejlesztési

stratégiájának

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.)
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Kiegészítésként elmondta, hogy az elızı
rendkívüli testületi ülésen a szabályzat ugyan elfogadásra került, de mivel egy mondat
rosszul szerepelt benne ezért szükséges ezt ismét visszahozni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
339/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
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szám) Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja, valamint a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 104. § d) pontja alapján jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi
Bölcsıde intézményvezetıjét tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. augusztus 31.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésrıl Nagyné Juhász Krisztina intézményvezetı asszony távozott.)

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a HajdúnánásTedejen tartandó rendezvényrıl és városrész tanácskozás megszervezésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az utóbbi években rendszerességgel
megtartásra került a két rendezvény, mármint a városrész tanácskozás, illetve a
korábban falunapnak nevezett rendezvény. Most az a javaslata, hogy a két rendezvényt
vonjuk össze „İszköszöntı” címmel, mely egyben kulturális rendezvénnyel is párosul,
belátható költségvetéssel. A képviselık az egész napos tartalmas programot is
megtalálják az elıterjesztés mellékleteként.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen és 1 nem szavazattal
(Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
340/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet 23. § (2) és (4) bekezdése értelmében úgy határoz, hogy
- az „İszköszöntı” címő rendezvény idıpontjához igazodva - 2012. szeptember
8-án de. 11.00 órai kezdettel a 4085 Hajdúnánás-Tedej, Elıháti u. 1. szám alatt
található
Hétszínvirág
Óvodában
városrész
tanácskozást
tart
a
hajdúnánás-tedeji lakosság számára.
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A képviselı-testület az „İszköszöntı” címő rendezvény megrendezésére
300.000,- Ft keretösszeget biztosít.
A képviselı-testület a 300.000,- Ft keretösszeget az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 03.
Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésre Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
és intézményei villamos energia közbeszerzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy hasonlóan a gáz közbeszerzéshez
ugyanabban a konstrukcióban kívánjuk az elektromos közbeszerzést is megtenni.
Csatlakozni kívánunk egy közbeszerzési csomaghoz, amelyben egy elég jelentıs város
portfolió van, amely azt garantálja, hogy jobb árat kapunk.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzést.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megjegyezte, hogy az a csoport, amelyhez
csatlakozni kivánunk az egész országot lefedi. Nincs-e ennek hajdú-bihari
alternatívája.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ennek nincs jelentısége, ez egy
csomag. A csomag lényege a felhasználói érték az, hogy területileg hol helyezkedik el
most nem lényeges. Elmondta még, hogy amelyik cég a gáz közbeszerzést végezte
jelezte, hogy ehhez most lehetne csatlakozni. Véleménye szerint ezzel nem veszítünk
semmit.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megállapította, hogy a legkedvezıbb ajánlatot a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. adta. Ez az ajánlati ár csökkenhet-e több csatlakozó
esetén.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy az ár fix, csökkeni nem
fog.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Török István) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
341/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és
intézményei 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti idıszakra vonatkozó
intézményi felhasználási célú és közvilágítási célú villamos energia beszerzésére
csatlakozik az Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
szám) gesztorságával létrejött beszerzıi csoporthoz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges és a határozat
mellékletét képezı
- csatlakozási szándéknyilatkozatot,
- szindikátusi szerzıdést,
- meghatalmazást,
- a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel (1138 Budapest, Meder u. 8.,
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) a közbeszerzés
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerzıdést, írja alá.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési tanácsadói
megbízás díját, 620.000,- Ft+Áfa összeget a 2013. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak, 620.000,- Ft+Áfa
összegnek a 2013. évi költségvetésben történı tervezésérıl, valamint a
közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatban felmerülı szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 3.
- az okiratok aláírására
2013. január 31.
- a 2013. évi költségvetésben való tervezésre

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás város
integrált városfejlesztési stratégiájának elkészíttetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a
városrehabilitációs továbblépéshez, illetve az EU-s pályázatokhoz feltétel a
városfejlesztési stratégia elkészítése.
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Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy a szociális célú városrehabilitáció
körvonalozódott-e már, vagy majd a következı elıterjesztésekben kapunk-e errıl
bıvebb információt. A maga részérıl egyébként támogatandónak ítélte az
elıterjesztést.
Szólláth Tibor polgármester úr a továbbiakban részletesen ismertette a
funkcióbıvítı és a szociális városrehabilitáció programokat.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megkérdezte, hogy a 3. oldalon jelzett árajánlat
megérkezett-e.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy megérkezett és ismertette a harmadik
ajánlat összegét, mely bruttó 5 millió Ft és a Jótanácsadó Kft. Kecskemét, Nyíri út 2/a.
adta.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatának I. pontjáról, majd a
II. pontról kiegészítve a legkedvezıbb ajánlattal, mely bruttó 3.530.600,- Ft és a
HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ 6000 Kecskemét,
Szent-Györgyi Albert u. 5. I/1. szám adta.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen
szavazattal, 1 képviselı (Dombi György) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának II.
- a kiegészítésekkel együtt - 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)

pontját

A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:
342/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
szociális célú városrehabilitáció címő és ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázat
pályázati felhívására pályázatot kíván benyújtani.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtáshoz
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a
szükséges nyilatkozatok aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.
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343/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
szociális célú városrehabilitáció címő és ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázat
benyújtásához szükséges Hajdúnánás város integrált városfejlesztési stratégiáját
el kívánja készíttetni.
Hajdúnánás város integrált városfejlesztési stratégiájának elkészítésével a HROD
Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központot (6000 Kecskemét,
Szent-Györgyi Albert u. 5. I/1.) bízza meg.
A képviselı-testület a bruttó 3.530.600,- Ft-ot a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a HROD Közösségi Gazdaság- és
Társadalomfejlesztési Központ (6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 5. I/1.)
értesítésérıl, valamint Hajdúnánás város integrált városfejlesztési stratégiájának
elkészíttetésérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 15. - az értesítésre
2012. szeptember 30. - a szerzıdés megkötésére
2012. november 30. - az elkészíttetésre
Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Vidékfejlesztési
Minisztérium által meghirdetett „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek
megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására”(TP-1-2012) címő pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr a továbbiakban a Minisztérium által meghirdetett
pályázatról beszélt, ismertetve annak céljait.
(Az ülésrıl Szabóné Marth Éva képviselı asszony távozott, így a testület 9 fıvel folytatta
tovább a munkáját.)

Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony kiegészítette még az elhangzottakat azzal,
hogy lenne még az elkülönített részben egy kis élıállat rész is, valamint zöldség és
élelmiszerárusítás is.
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Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arra vonatkozóan tette fel kérdését, hogy a pályázat
sikeressége után garantálható-e, ellenırizhetı-e, hogy valóban csak tanyasi termékek
kerülnek oda.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint ez üzemeltetési és nem pályázati kérdés.
Éppen emiatt nem a nagycsarnok felújítását célozták meg a pályázat kapcsán.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatának I., majd II. pontjairól.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:
344/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani
a Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi
tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és
térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2012 kódszámú pályázatra, „a tanyai
termékek piacra jutásának elısegítésére” kiírt támogatási cél megvalósítására.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
a legfeljebb 41.111.111,- Ft, mint összköltségvetés 10 %-át, mint szükséges önerıt,
azaz legfeljebb 4.111.111,- Ft keretösszeget az önkormányzat általános
költségvetési tartalékának terhére biztosítja.
Amennyiben a pályázat elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegő
támogatás kerül megítélésre – tekintettel arra, hogy a pályázati céltól függıen a
pályázónak lehetısége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás
különbségének összegével arányosan csökkenteni – a pályázat csökkentett
tartalmáról a képviselı-testület ismételten dönteni kíván.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. augusztus 31.

621

345/2012. (VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani
a Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi
tanyák, valamint tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és
térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2012 kódszámú pályázatra, „a
tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére” kiírt támogatási cél
megvalósítására.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
a legfeljebb 5.555.555,- Ft, mint összköltségvetés 10 %-át, mint szükséges önerıt,
azaz legfeljebb 555.555,- Ft keretösszeget az önkormányzat általános költségvetési
tartalékának terhére biztosítja.
Amennyiben a pályázat elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegő
támogatás kerül megítélésre – tekintettel arra, hogy a pályázati céltól függıen a
pályázónak lehetısége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás
különbségének összegével arányosan csökkenteni – a pályázat csökkentett
tartalmáról a képviselı-testület ismételten dönteni kíván.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. augusztus 31.
Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
jelezte, hogy a testület legközelebbi soros ülésére 2012. szeptember 13-án kerül sor,
majd megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett
munkát és a képviselı-testület rendkívüli ülését de. 8,35 órakor bezárta.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

