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Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 10.-én megtartott rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén.

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

Meghívottak: Beke Andrea jegyző

Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy Dr. Dénes 
Tamás képviselő úr hiányzik. 

Megállapította, hogy a  Képviselő-testületi ülés határozatképes. Ismertette a napirendi pontot 
és kérte annak elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

Napirendi pont: Előadó:
  

1.) Észak Kelet-Pest Megyei LEADER Egyesület Tóth Gábor
polgármester

Tóth Gábor: Tisztelt Képviselő-testület!
LEADER = közösségi kezdeményezés a vidék gazdaság fejlesztéséért.

1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák 
helyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa vidéki területein.

A  helyi  közigazgatás,  a  vállalkozók  és  civil  szervezetek  összefogására  épít.  Földrajzilag 
összefüggő, 10 és 100 ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre.

Európa 500 milliós lakosságának több mint fele él vidéki területeken (10.000 főnél kevesebb 
lélekszámú,  vagy  120  fő/km2-nél  kisebb  sűrűségű  településeken.  Helyi  szinten  az  ottani 
szereplők határozzák meg, majd alkalmazzák.

A LEADER  alapgondolata, „hogyan” lehet elérni a kívánt célt, nem pedig előírja, „mit” kell 
tenni.

Hét fő jellemzővel: 
1. Területalapú fejlesztés
2. Alulról építkező megközelítés
3. Háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és közszféra
4. Innováció
5. Integrált ágazati megközelítés



6. Hálózati működés
7. Kooperáció

Tábik  Andrásné: Javasolta  Balázs  János  képviselő  urat  a  LEADER  egyesületbe  az 
önkormányzat képviseletében.

Dr. Balatoni Gyöngyi: Amennyiben lehetőség  van rá támogassák  Tóth Gábor polgármester 
elnöknek történő megválasztását, illetve Balázs Jánost vezetőségi tagnak.

Tóth  Gábor: Felkérte  a  képviselőket,  hogy hozzák  meg  döntésüket  az  Észak  Kelet-Pest 
Megyei LEADER Egyesületbe történő belépésről.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2014. (II.10.) Képviselő-testületi határozat

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

Kinyilvánítja  belépési  szándékát  az  Észek  Kelet-Pest  Megyei   LEADER  Egyesületbe  az 
elkövetkezendő hét éves ciklusra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Mivel nem volt  több napirendi  pont a  polgármester megköszönte a részvételt  és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-

Tóth Gábor Beke Andrea 
polgármester jegyző


