
Szám: 1/3/10/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  július  7-én 
(szerdán) 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester,  Eitner József, Dr. Németh Csaba, 
Ujváriné  Handó Melinda, Simonné Lakosi Erzsébet , 
Székely Szabolcs, Gángó István képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Török Péter alpolgármester képviselő-testületi tag
A meghívottakból jelen van:

Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Miklós  Tamás polgármester:  köszönti  a képviselő-testületi  tagokat,  megállapítja,  hogy a 
képviselő-testület  ülése  határozatképes,  mivel  a  7  fő  képviselőből  6  képviselő  és  a 
polgármester jelen van. 
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére.  Javasolja  Eitner  József  és  Ujváriné 
Handó Melinda képviselő-testületi tagokat.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József, Ujváriné Handó Melinda képviselő-testületi tagok.

Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó 
javaslatot.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d
1.) „Vidéki rendezvények, programok, fesztiválok megvalósítása” pályázat benyújtása.
       Előadó: Miklós Tamás polgármester

1.) „Vidéki rendezvények, programok, fesztiválok megvalósítása” pályázat benyújtása.
(szóbeli előterjesztés)

Miklós Tamás polgármester: elmondja,  hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága hiánypótlási végzést adott ki – a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati 
felhívásának keretében – a 1016015 azonosítószámú „Vidéki rendezvények, programok, 



fesztiválok megvalósítása” célterületre 2009. november 16 napján benyújtott (2072464863 
azonosító számon nyilvántartott) pályázatunkhoz.
A pályázathoz a 122/2009. (IX.17.) FVM. rendelet 8. § (2) bekezdés a.) pontja értelmében 
csatolni kell a települési önkormányzat képviselő testületének a rendezvény megvalósításáról 
szóló határozatot.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  a  rendezvény 
megvalósítását – kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2010. (VII.7.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyetért és támogatja – a 
Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiák  LEADER  végrehajtásához  nyújtandó  támogatás 
pályázati  felhívásának keretében, a 1016015 azonosítószámú „Vidéki rendezvények, 
programok,  fesztiválok  megvalósítása”  célterületre  2072464863  azonosító  számon 
nyilvántartott  pályázatban  megjelölt  –  Népzenei  Fesztivál  megrendezését  2010. 
augusztus 5. és 8. között. A pályázatban elszámolni kívánt nettó tervezett kiadás, 
kalkulált támogatási összeg 782.000.- Ft.

A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a határozatot a LEADER HACS 
Munkaszervezet Irodája (Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig)  Badacsonytomaj 
részére küldje meg.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal.

Miklós Tamás polgármester: több napirendi pont nem volt, az ülést 16.15 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Eitner József                                              Ujváriné Handó Melinda
képviselő-testületi tagok


