Szám: U/200-9/2019.

NAGYTEVEL
Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 13. napján 14 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: U/200-9/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 13. napján 14
órakormegtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Nagytevel – közösségi ház díszterme
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Orbán Sándor polgármester, Bérces Antal, Peng Cecília, Farkas
Péter, Wurm András képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző
Meghívottak: Babits Emil NNÖ elnök

Orbán Sándor polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen
valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.
NAPIREND:
Tárgy:
1. Falugondnoki szolgálat létrehozása

Előadó:
Orbán Sándor
polgármester

2. Vegyes ügyek

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület
határozata:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester előterjesztését a
napirendre vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ N a p i r e n d : Falugondnoki szolgálat létrehozása
E l ő a d ó : Orbán Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Orbán Sándor polgármester javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot Magyar
Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című pályázatra
falugondnoki gépjármű beszerzésére. S ezzel kapcsolatban, ha támogatást nyert a pályázat
vállaljon kötelezettséget az önkormányzat, hogy létrehozza a falugondnoki szolgálatot, hiszen
nagyon sok az idős segítségre szoruló ember a faluban, s a gyermekeket is lehetne szállítani a
különböző programokra.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
meghozta következő határozatát:
62/2019./IX.13./sz.
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu
Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című pályázatra
falugondnoki gépjármű beszerzésére.
A képviselő-testület a pályázat támogatása esetén kötelezettséget vállal, hogy gondoskodik
falugondnoki szolgálat létrehozásáról.
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére (támogatási
kérelem benyújtása, falugondnoki állás meghirdetése stb.).
Határidő: folyamatos
Felelős: Orbán Sándor polgármester

Orbán Sándor polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 14 óra
30 perckor bezárta.
kmf.

Orbán Sándor
polgármester

Horváth Mária
jegyző

