
MAGY KOZSEG ONKORMANYZATI KEPVISEL6-TESTULETE 20,17. Jt:|NIUS 16-I
RENDKiVULI NYiLT ULf sENEK

JEGYZOKONWE

1./ Tergysorozat
2./ Haletozali 87-88/2017. {VI.1 6.)
3./ Rendelet: ---

1.1

lvlagy, 2017. jrnius 16.

TARGYSOROZAT

El6terjeszt6s VP6-7.2 .1-7 .4.1 .3-17 k6d)e1( " Helyi term6k6rt6kesit6st
szoJg616 piacok infrastrukturilis fejleszt6se, k0z6tkeztet6s fejlesziese" cimii
palyazat benyijtesdf 6l
El6ad6: Czirj6k lstv6n polgermester

El6terjeszi6s kozm(vel6d6si 6rdekelts69ndvel6 tamogatesra benyojtand6
pelyezalt6l
El6ad6: Czjrjdk lstuan polgarmestef

polgarmestef

2./



K6sziilt: 2017. jLlnius 16. napjen N4agy Kdzs6g onkormanyzata K6pvisel6{esilletenek rendkivrli
nyilt Lll6serdl. Az ril6s helye: Magy Kdzseg Onkormdnyzat Hivatala, T6rgyal6terem, az Lll6s
kezdetdnek id6ponija: 9.00 6ra.

Jelen vannak:
Czirjek lsivan polgermester
Sitku J6zsefn6 alpolgbrmestef
Ag6cs Laszl6n6
Pauliczki l\,4ihaly Zo[enn6
Taf B6la k6pvisei6 testuletitagok

Ta nacskozesi joggal megjelenii
Szilvdsi Agota jegyzo

Jegyz6kdnyvvezet6i
SzilvasiAgoia

Tavolmarad,sat bejelentette:

Meghivott vend6gek: 
___

Megjelent ellampolgarok szama:

Cziriak lstvan polqirmester:
Tisztelettel kdszonti a k6pvisel6 iestulet tagjait. Megillapitja, hogy a testillet hatefozatk6pes, mivel
rajta kivul 4 vdlasztott kepvisel6 jelen van. Az rilost megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket a
sz6ban (telefonon) egyezietett sorrendben 6s tartalommal fogadja ela tesiulet.

A K6pvisel6-testulet a napirendet 5 f6 igen szavazattal, tart6zkodas 6s nem szavazat n6lkul a
polgArmester altaljavasolt tarlalornmal 6s so|rendben fogadta el:

1 ./ El6terjeszt6s VP6 -7 .2.1-7 .4.1.3-17 k6djelr:i "Helyi term6k6rt6kesit6st
szolgel6 piacok infrastrukturalis fejleszt6se, kdz6tkeztet6s fejleszt6se"
cimii pelyiizat benyijtasA16l
El6ad6: Czirjek Istv6n polg6rmester

2./ El6terjeszt6s kdzm(vel6desi erdekelts6gndvel6 tdmogatasra
benyijtand6 p6lyezat16l
El6ad6: Czirjek lstvan polgarmester

Cziriak lstvAn polqarmester:
Javasolja, hogy jegyz6konyv hitelesit6nek Ag6cs Leszl6net 6s Tar 86let v6lassza meg a testitlet.

Ag6cs L4szl6ne 6s Tar Bela bejelentik 
'rintettsegjket.

A kepvisel6-testdlet 5 f6 igen szavazaftval, nem szavazat 6s taft6zkodAs nek1l Ag6cs Leszbnet
6s Tar Bdet jegyz1konyv hitelesit6nek megv1hsztatta.

Napirend (1 tsp):

El6terjeszt6s VP6-7.2.1-7.4.1.3-'17 k6djelU "Helyi term6kerte[esiiest
szolgal6 piacok infrastrukturalis fejleszt6se, kdz6tkeztet6s fejleszt6se" cimij
pelyazat benyijtase16l



El6ad6: Czii6k lstvan polg6rmestef

Cziri6k lstvan poloarmester:
TAjekoztatja a k6pvisel6-testiiletet, hogy a palyazat benyLijldsafa most nyilik lehet6s6g. Korabban
m6f Urgyaita a k6pvisel6-testulet, elkeszrllt a koltsegvet6se, javasolja a benyijtSsat. Keri a
testuletet a haii'ozattervezet elfogadesd'a.

Mds k6rd6s, hozzasz6lds nem 6rkezett, a K6pvisel6-test0let 5 f6 igen szavazataval, nem szavazai
6s tart6zkodAs nelkul a kdvetkez6 hatefozatot hozta:

MAGY KOZSEG
oNKoRMANYzATA

KEPVISEL6-TESTT.iLETENEK
87t2017. M.16.\

0NKoRMANYZATI
HATAROZATA

szolgaltat;sainak fejleszt6s6re; Helyi term6k6rt6kesit6st szolgal6 piacok infrastrukturalis
fejleszt6se, kdz6tkeztet6s fejleszt6se cimai pelyizat benyijtasa16l

A K6pvisel6-testiilet:
elhaletozza, hogy paly6zatot kiv6n benyijtani a VP6-7 .2.1-7 .4.1 .3-17
k6dszamtjr, A vid6ki tersegek kismeret( infrastruktirdjdnak 6s alapvet6
szolgaftatasainak fejleszt6sere;Helyi term6kert6kesit6st szolgil6 piacok
infrastruktu16lis fejleszt6se, koz6tkeztet6s fejlesztdse cirn( pAlyAzata.

Fejleszt6ssel 6rintett ingatlan:
- 4556 N.4agy, H6sdk tere 2. (lvlagy, 168. hrsz.)

A palyezatban szerepl6 beruhezas teljes kdltsege: 21.A13.226-- Ft
- Ebb6t:

- Temogat6s:
- Oner6:

A p;lyizarhoz kapcsolodo belul^azes one"ejet: 1.050.661.- Fr-ol. azaz
Egymilli6otvenezer-hatszAzhatvanegy forintot 20'17. 6vi kdlts69vet6s6b6l
biztositla.

Felhatalmazza Czirjak lsivAn polgarmeslert a pelyezal Magy Kdzs6g
Onkormenyzata nev6ben tdrt6n6 beny[jtes6ra.

Felel5s: polgermester
HatArid6: azonnal

Napirend (2 tsp):

El6terjeszt6s kdzmilvel6d6si erdekeltsegndvel6 temogatisra benyijtand6
pelyezatt6l
El6ad6: CzirjAk lstvdn polgarmester

Cziriek lstvin polqarmesterj



lilegjelent egy pelyezati kiiras, melyet a k6pvisel6_testijlet is
erdemes benyujtani a pelyAzaloI. Korebban mdr err6l is besz6lt
hatarozattervezet elfogad6sdt.

megkapoti. tigy gondolja, hogy
a k6pvisel6lestillet. Javasolja a

Mas k6rd6s, hozzasz6l6s nem 6rkezett, a K6pvisel6-testillet 5 f6 igen szavazateval, nem szavazat
es taft6zkodds n6lkul a kdvetkez6 hat6rozatot hozta:

MAGY K6ZSEG
0NKoRMANyzATA

K6PVtsEL6-TESTULETENEK
88/20,17. (Vt.t6.)

6NKoRMANyzATI
HATAROZATA

kiizmfivel6d6si 6rdekelts6gniivel6 timogat,sra benyijtand6 petyezatr6t

A K6pvisel6-testiilet:
elhalerazza, hogy p6ly6zatot kiven benyljtani az emberi er6forrasok
minisztere - a beltlgyminiszterrel 6s a nemzetgazdasdgi miniszterrel
egyet6rtesben - Magyarorszdg 2017. 6vi kbzponti kdlts6gvet6s6r6l sz6t6
2016. 6vi XC. tdrv6ny 3. me 6klet ll. 4. a) pont szerinti kozm(vel6d6si
6rdekelts6gndvel6 tdmogat6sra.

A pAlyazalhoz kapcsol6d6 dner6t: 120.000,- Fl-of, azaz Egysz'zhlszezer
forintot 2017. 6vi kdlts6gvet6s6b6l biztositja.

Felhatalmazza Czirjak lsiviin polgermesiert a p'lyezal [,4agy Kdzs6g
0nkormdnyzata nev6ben torten6 beny(jtdsdra.

Felel6s: polg6rmesier
Hat6rid6: azonnal

Mas napirend, hozzasz6l6s, k6rd6s nem volt, a pol96rmester a k6pvisel6 testiilet nyilt iil6s6t
I 6ra 30 Derckor bezerta.

K.m.f.
{LLUls.!Al\o}o_

Szilvasi Agota Ahdrea
iegy26t

(r;av+JLl.a.
Tar 86la

jkv hitelesit6

@u tJaxzd,,n'
Ag6cs Leszl6n6

jkv hitelesit6

; n' ( lAn rn,lr.^' L iti, ih.c


