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Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon; 34/450-012, Fax: 34/450-015
Iktatószám; DA-IK/20-70/2017

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. szeptember 6-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő
testületének 15.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

—

Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
Jelen vannak:

Ollé Árpád polgármester
Kun Lajos alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Czérna Zoltán Tiborné képviselő
Domján Viktor képviselő
Vajas Zoltán képviselő

Távol van az ülésről: Kecskeméti József képviselő
Meghívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Szücs Anett jegyzőkönyvvezető

Ollé Árpád polgármester: 15:00 órakor megnyitja az ülést Köszönti a megjelent
képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 képviselő közül 6 fő Jelen van. Amennyiben ellenvetés nincs, kéri, hogy
döntsenek a mai napirend elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri,
hogy aki a beterjesztett napirendi ponttal
Napirend:
1) A helyi identitás és kohézió erősítése
támogatásáról
Előterjesztő; Ollé Árpád polgármester
-

—

című pályázati felhívás

egyetért, az kézfeltartással jelezze

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja a mai ülés napirendjét és
az alábbi határozatot hozza:

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2 017. (IX.6.)
határozata a 2017. szeptember 6-aj testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont
meghatározásáról
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot
tárgyalja
1) A helyi identitás és kohézió erősítése
támogatásáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester

—

című pályázati felhívás

1. Napirendi vont:
A helyi identitás és kohézió erősítése
támogatásáról

-

című pályázati felhívás

Ollé Árpád polgármester elmondja’ hogy felkérték az önkormányzatot a helyi identitás
és kohézió erősítése című TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázaton konzorciumi tagként való
részvételre, konzorciumi vezetője Tata Város Önkormányzata. Az igényelhető, vissza
nem térítendő támogatás maximálisan 55 millió Ft A pályázat keretén belül lehetőség
adódik közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezésére és megvalósítására,
bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok és közlekedésbiztonsági
programok megvalósítására. A projektnek a helyi közösség fejlesztését kell elősegítenie,
ennek megfelelően a programok lebonyolítására legalább 36 hónapos megvalósítási
időszak elvárt, mely időszak alatt a projekt elemeinek rendszerességén keresztül
biztosítani kell a program folyamatosságát Javasolja, hogy konzorciumi tagként vegyünk
részt a pályázatban. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy döntsenek a határozati
javaslat elfogadásáról. Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a
beterjesztett határozati javaslattal
-

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2017. (IX.6.) határozata a
„Helyi identitás és kohézió erősítése” Tata és környéke borvidékén című pályázati
felhívásra benyújtandó projektről
—

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő- testülete
1.

Támogatja Dunaalmás Község Önkormányzatának részvételét a „Helyi identitás és
kohézió erősítése” Tata és környéke borvidékén című TOP-5.3.1-16 kódszámú
pályázati felhíváson.
2.
Nyilatkozik, hogy a pályázat konzorciumi formában kerül beadásra, Dunaalmás
Község Önkormányzata a konzorcium tagja lesz. A konzorcium vezetője Tata Város
Önkormányzata.
3.
Biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges önerőt, melynek konkrét
összegéről a felmerülés évében dönt.
4.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos intézkedéseket
megtegye, szerződéseket, konzorciumi megállapodásokat aláírja.
Határidő:
1., 2., 4. pont: 2017. szeptember 12.
—

2

3. pont: 2018. december 31.

Felelős:
-

Ollé Árpád polgármester
egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal az elhangzottakkal egyetért és az
alábbi határozatot hozza:
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2 017. (IX.6.)
határozata a „Helyi identitás és kohézió erősítése” Tata és környéke borvidékén
című pályázati felhívásra benyújtandó projektről

—

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő- testülete
1.

Támogatja Dunaalmás Község Önkormányzatának részvételét a „Helyi identitás és
kohézió erősítése” Tata és környéke borvidékén című TOP-5.3.1-16 kódszámú
pályázati felhíváson.
2.
Nyilatkozik, hogy a pályázat konzorciumi formában kerül beadásra, Dunaalmás
Község Önkormányzata a konzorcium tagja lesz. A konzorcium vezetője Tata Város
Önkormányzata.
3.
Biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges önerőt, melynek konkrét
összegéről a felmerülés évében dönt
4.
Felhatalmazza a polgármestert hogy a pályázattal kapcsolatos intézkedéseket
megtegye, szerződéseket konzorciumi megállapodásokat aláírja.
Határidő:
1., 2., 4. pont: 2017. szeptember 12.
3. pont: 2018. december 31.
Felelős:
Ollé Árpád polgármester
—

Ollé Árpád polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és az ülést 15:10 órakor bere
.

Ollé A ád
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

A jegyzőkönyvet vezette:
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Szucs Anett
pénzügyi ügyintéző

Makay Tibor
kirendeltség-vezető
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