
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tárgyalójában  2013.  november  25-én  megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:   Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,  Antal István Lászlóné,  Balázs János, 
Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak: Beke Andrea jegyző

Alpolgármester  megnyitja  az ülést,  köszöntötte  a  képviselőket  és  a  megjelent  vendégeket. 
Elfoglaltsága miatt Tóth Gábor polgármester úr és Dr. Dénes Tamás képviselő úr hiányzik.

Megállapította,  hogy  a  testületi  ülés  határozatképes,  majd  felkérte  a  képviselőket,  hogy 
fogadják el a napirendi pontokat.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1.) Napirendi pont: A 103/2013.(XI.8.) VM rendelet által biztosított a kistérségi közlekedés 
fejlesztésére  falugondnoki  teendők  ellátásra  gépjármű  igény  benyújtása„az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető  támogatások  részletes 
feltételeiről” alapján.
Előadó: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester

2.) Napirendi pont: A 103/2013.(XI.8.) VM rendelet által biztosított többfunkciós szolgáltató 
központ támogatására igényt  nyújt  be„az Európai Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból 
nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről” alapján.
Előadó: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester

1.) Napirendi pont: A 103/2013.(XI.8.) VM rendelet által biztosított a kistérségi közlekedés 
fejlesztésére  falugondnoki  teendők  ellátásra  gépjármű  igény  benyújtása„az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára 



nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető  támogatások  részletes 
feltételeiről” alapján.

Dr. Balatoni Gyöngyi:  Elmondta, hogy Vidékfejlesztési Minisztérium a 103/2013. (XI.08.) 
számú  rendeletével  pályázatot  írt  ki,  melynek  lényege,  hogy  az  Európai  Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  segítséget  nyújtson  a  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára 
nyújtandó alapszolgáltatások fejlesztésére. 
Ennek keretében falugondnoki  teendők ellátásához és egyéb  szolgáltatásokhoz gépjárműre 
lehet  pályázni,  valamint  több  funkciós  szolgáltatások  biztosításához,  például  művelődési 
házak és könyvtárak felújítására. 
Kérem, hogy az alábbi határozatokat a pályázat benyújtásához fogadja el a képviselő-testület. 
A döntésre az idő rövidsége miatt van szükség.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

47/2013. (11.25.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

Az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó  a  vidéki  gazdaság  és  a 
lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető 
támogatások  részletes  feltételeiről  szóló  103/2013.(XI.8.)  VM  rendelet  által  biztosított 
feltételekkel gépjármű vásárlására pályázatot nyújt be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

2.) Napirendi pont: A 103/2013.(XI.8.) VM rendelet által biztosított többfunkciós szolgáltató 
központ támogatására igényt  nyújt  be„az Európai Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból 
nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről” alapján.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Majd felkérte a testületet, hogy a 2.) napirendi pontra is hozzák meg 
döntésüket,  mely  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó  a  vidéki 
gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelet által biztosított 
feltételekkel többfunkciós szolgáltató központ támogatásáról szól

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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48/2013. (11.25.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

Az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó  a  vidéki  gazdaság  és  a 
lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető 
támogatások  részletes  feltételeiről  szóló  103/2013.(XI.8.)  VM  rendelet  által  biztosított 
feltételekkel többfunkciós szolgáltató központ támogatására pályázatot nyújt be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Mivel nem volt  több hozzászólás  az  alpolgármester megköszönte a részvételt  és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

     Dr. Balatoni Gyöngyi        Beke Andrea
     alpolgármester        jegyző
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