LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LOVAS

Szám: 151-28/2011
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
december 19-én, 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyílt ülésről

ÜLÉS HELYE:

Lovas, Faluház tárgyalóterem

JELEN VANNAK:

Ferenczy Gáborné polgármester
Hull Zita alpolgármester
Csajka György
Pap Huba
Takács Ferenc képviselők

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL
MEGHÍVOTT:

Tóth Gáborné körjegyző

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:

Nem jelent meg senki

NAPIREND E L Ő T T :
A polgármester köszönti a rendkívüli nyílt ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő
települési képviselő közül 5 fő van jelen, így a Képviselő-testület határozatképes. Az ülést
megnyitja.
Elmondja, hogy a mai rendkívüli testületi ülés egyetlen napirendből áll, mégpedig az
Önkormányzat részére megírt Lea der pályázat díjazásának megállapítása. Megkérdezi, hogy
egyéb napirendi javaslata van-e valakinek?
További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendjét
az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND:
1. Önkormányzat részére megírt Lea der pályázat díjazásának megállapítása.
NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :
1. Önkormányzat részére megírt Lea der pályázat díjazásának megállapítása.
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a képviselők előtt ismert az, hogy a lovasi
Faluház udvarán kialakítandó közösségi tér megvalósításának támogatására pályázatot
nyújtottunk be az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez. Annál is inkább ismert ez minden
képviselő előtt mivel erről már az október 10-i nyílt ülés keretében erről döntést hozott a
Testület. A döntésnek megfelelően szóbeli megbízása alapján a pályázat elkészítésre került,
határidőre elektronikus úton benyújtottuk. A pályázat előkészítését és annak megírását Tóth

Gáborné körjegyző végezte szabadidejében vagy éppen szabadsága terhére. Úgy véli, hogy a
pályázat összeállításáért, megírásáért díjazás illetné meg. Elmondja még, hogy ha pályázatíró
céggel dolgoztat az Önkormányzat, akkor valószínűleg jóval többe kerülne pályázatírás az
Önkormányzatnak. Javaslata az, hogy a pályázat előkészítéséért, összeállításáért,
megírásáért és határidőre történő benyújtásáért nettó 100 000.-Ft – ami kb. 150000.-Ft
bruttó összeget jelent - díjazást állapítson meg a testület Tóth Gáborné körjegyző részére
megbízási díj címén. Amennyiben javaslatával egyetért a Képviselő-testület.
Megkérdezi, hogy valakinek van-e esetleg más javaslata?
Pap Huba képviselő:
Egyetért a díjazás megállapításával és a javasolt összeggel is: Támogatja a javaslatot.
Csajka György képviselő:
Emlékezete szerint a Csárda utca aszfaltozásának támogatására benyújtott pályázat
megírásáért is valami hasonló összeget állapítottunk meg. Részéről támogatható a javaslat.
Hull Zita alpolgármester:
Egyetért a polgármester asszony által javasoltakkal.
További hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint
 Ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat részére közösségi színtér kialakításának
támogatására benyújtott pályázat előkészítéséért, megírásáért és annak határidőre
történő benyújtásáért Tóth Gáborné körjegyző részére bruttó 150 000.-Ft megbízási
díjat állapítsunk meg 2011. évi költségvetésünk terhére?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta a következő határozatot:
119/2011. számú Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Gáborné
körjegyző részére - az Önkormányzat által a Faluház udvarán
kialakítandó Közösségi színtér megvalósításának támogatására
benyújtott - LEADER pályázat előkészítéséért, megírásáért és
határidőre történő benyújtásáért - mint munkaidőn kívüli
tevékenységért - bruttó 150 000.- azaz Egyszázötvenezer forint
díjazást állapít meg.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a
megállapított összeg megbízási díjként történő kifizetésére
tegye meg a szükséges intézkedést.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2011. december 31.
NAPIREND U T Á N :
Napirend utáni bejelentés nem volt.
Egyéb ügy nem volt, a polgármester az ülést 17 óra 30 perckor bezárta.
K.m.f.
Ferenczy Gáborné
polgármester

Tóth Gáborné
körjegyző

