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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület rendkívüli ülésén 2016. május 2-án 

(hétfő) 15 órakor a Bőcsi Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

   Bálint László alpolgármester 

   Csicsek Zoltán alpolgármester  

 Dendel Barnabás képviselő 

 K. Nagy László képviselő  

 Ujlaki István képviselő 

 

Távol maradását bejelentette: Nádasi Ildikó képviselő 

         

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barna c. főjegyző  

 

Nagy László polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő 

testületi tag közül 6 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását.  

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2016. (V.02.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A 2016. május 2-ai nyílt ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. „VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c. 

pályázaton való részvétel 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Egyéb bejelentések, indítványok 

Előadó: Nagy László 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
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1. napirendi pont:„VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés” c. pályázaton való részvétel 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a VP-s pályázat kiírása 

megváltozott, mellyel a régi külső-bőcsi ovi felújítására pályáznánk, az akadálymentesítést nem 

támogatják, ezért változott az önerő, ezért módosítani szükséges a márciusi testületi ülésen hozott 

határozatot. Az önerő összege 12.973.314 Ft helyett 12.878.501 Ft. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2016. (V.02.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy:„VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c. pályázaton 

való részvételről szóló 33/2016. (III.21.) számú határozat módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 

Kormánya által meghirdetett, „VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c. 

pályázaton indul. A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. A pályázat 

megvalósulási helyszíne: a Bőcs, Rákóczi F. u. 102. 914/22 hrsz. Biztosítja a pályázathoz 

szükséges önerőt, melynek összege: 12.878.501 Ft. 

Bőcs Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

az ahhoz csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás elnyerése esetén a Támogatási 

Szerződésnek - a Képviselő-testület döntésének megfelelően történő - aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó   

       

 

 

Nagy László polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, javaslat nem volt. 

 

k.m.f. 

      

 

 

          Nagy László        Török Barna   

         polgármester        c. főjegyző  


