
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselőtestülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

 

Szám: 214-7/2013.

  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 14-én 17.00 
órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

 

Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

 

Jelen vannak:

a.)

Képviselőtestület tagjai:

 

                  Nemes Ferencné               polgármester

                 Fekete András Gáborné        alpolgármester

                 Belléncs Károly                  települési képviselő

                 Schédl Emil                             települési képviselő

b.)

Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Horváth Beáta CKÖ elnöke

c.)

Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyv vezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

 

Nemes  Ferencné  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri,  hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

 Somlójenő Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
 

NAPIRENDEK:

1./ Somlói-napok rendezvény támogatása

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

                              

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

Somlói-napok rendezvény támogatása

Nemes  Ferencné  polgármester:  Tájékoztatja a  képviselőtestületet,  hogy  a  Somlói  Napok
rendezvény  megszervezéséhez,  és  ez  ügyben  benyújtandó  pályázathoz  az  Önkormányzat
nyilatkozatára  van  szükség.  A LEADER Akciócsoport  által  kiírt  pályázathoz  az  önkormányzat
támogatása szükséges. A rendezvényt a Somlóvásárhely Jövőjéért Egyesület szervezi. Kéri, hogy
aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról, új okirat elfogadásáról
az alábbi rendeletet alkotta:

 

 38/2013.(VI.14.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  Község  Önkormányzatának
Képviselőtestülete  úgy  dönt,  hogy  támogatja  a
Somlóvásárhely  Jövőjéért  Egyesület  (székhely:
Somlóvásárhely,  Szabadság tér 11.) által  Somlóvásárhely
településen  2013.  szeptember  13-14.  napjára  tervezet
Somlói Napok elnevezésű térségi rendezvényt, és az arra
benyújtandó pályázatát.
 
2./  Az  Önkormányzat  tudomásul  veszi,  hogy  a  Somló-
Marcalmente-Bakonyalja  LEADER  Akciócsoport
Közhasznú  Egyesület  által  kiírt  Értékkel  bíró  térségi
rendezvények támogatása intézkedésre benyújtásra kerülő
Projekt  Adatlapokhoz  csak  egy  támogató  nyilatkozatot
adhat. Amennyiben több szervezet részére is kiállítja ezen
nyilatkozatot,  az  nem  használható  fel  a  Projekt
Adatlapokhoz csatolandó dokumentumként,  ezen esetben
mindegyik támogató nyilatkozata érvénytelen.



 A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
Támogató Nyilatkozat aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

 

Több kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  képviselőtestület  nyílt  ülést  17.30 órakor
bezárta.

 

 

 

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző


