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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  november  14. 
napján  szerdán  17  órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatal  termében  megtartott 
rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jelen vannak: Király Péter polgármester
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                    ifj. Raczenböck Kálmán képviselő
                                    ifj. Börzsei László képviselő
                                    Rácz József képviselő  
                                    Sik Gyula képviselő
                                    Fehérvári Károly képviselő
                                    Kövecses Tímea alpolgármester

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület  tagjait,  megállapította,  hogy a 
képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 7 jelen van. 

A  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  értelmében  felkérte  Sik  Gyula  és  ifj. 
Raczenböck Kálmán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a rendkívüli ülés témáját, mely a következő:

1) Pályázat  vidéki  örökség  megőrzéséhez  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési 
Alapból 
Előadó: Király Péter polgármester

A  képviselő-testület  7  igen  egyhangú  szavazattal  az  alábbi  napirendi  pontok  tárgyalását 
fogadta el:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
74/2012. (XI.14.) számú Határozata

a 2012. 11.14. -i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

                           A képviselő-testület a 2012.11.14-i ülés napirendi pontjait az alábbiak
                           Szerint fogadja el:

1. pályázat  vidéki  örökség  megőrzéséhez  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési 
Alapból 

            Előadó: Király Péter polgármester



1. napirendi pont  
Pályázat  vidéki  örökség megőrzéséhez  az Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési 
Alapból 
Előadó: Király Péter polgármester 

Király Péter polgármester ismertette a testülettel a 103/2012. (X.1.) számú VM rendeletet , 
mely alapján vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatásra lehet pályázni. Erről 
már korábban is volt szó, hogy az egyik civil szervezet nyújta be a támogatást. De

Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
75/2012. (XI.14.) számú Határozata

a 103/2012.(X.1.) VM rendelet alapján az Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatásra pályázat benyújtásáról

                           A képviselő-testület támogatja a fenti rendelet szerint vidéki örökség
                           Megőrzésére pályázat benyújtását.          
                           A fejlesztés megnevezése: Emlékpark fejlesztés Öttevényen
                           A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 457/2.

A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a határozatban
Foglaltak szerint a pályázatot készítse, ill. készíttesse el.
A pályázathoz szükséges önrészt ( ÁFA 27 %) a 2013. évi költ-
Ségvetésben elkülönített feladatként tervezi és biztosítja az önkor-
Mányzat.

Felelős: Király Péter polgármester
Határidő: 2012. november 15. ill. 2013. január                   
                2012. október 30.

Ezt követően Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.30 órakor 
bezárta.                                                                                                                   

k.m.f.

        Király Péter                                                                        Németh Dóra
      polgármester                                                                              jegyző

       Sik Gyula                                                                         Raczenböck Kálmán 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
    




	        Király Péter                                                                        Németh Dóra

