
SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

                       KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

                                        

648-4/2010. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

 

Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 10-én,

             1400 órakor tartott rendkívüli üléséről.    

 

Az ülés helye: városháza nagyterme

 

Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester 

Csősz László alpolgármester, dr. Jovi Károly, Könyv István János, Körtés István, dr. Mihócs Zsolt, Molnár 
Margit, Szabó Attila, Tenke Botond, Torma József, Tóthné Unghy Ilona, Zsolnai István képviselők

Bárdos László címzetes főjegyző

 

Meghívott: -

 

Távolmaradt: -

           

 

Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, majd az 
ülést megnyitotta.

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjére vonatkozó javaslatot 
12  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  –  elfogadta,  s  a  napirendet  a  következők  szerint 
állapította meg:

 

 

N A P I R E N D

 

I.)      „Simon-tornya  1270-73”  Simontornya  várkörnyék  rehabilitációja  pályázatba  konzorciumi  partnerként 
bevont Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyett önrész átvállalása.

 

     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester



 

II.)      Simontornya városközpont rehabilitációja megvalósításához Akcióterületi Terv elfogadása.

 

     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

I.) napirendi pont

 

„  Simon-tornya 1270-73” Simontornya várkörnyék rehabilitációja pályázatba konzorciumi   
partnerként bevont Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyett önrész átvállalása.
 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a következő 
határozatot hozta:

 

36/2010.(III.10.) számú KT határozat

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DDOP 4.1.1/B-09-
2010-0005  jelű  pályázat  hiánypótlása  során  felmerült  változtatásokkal  kapcsolatos 
előterjesztést.

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult,  hogy a konzorciumi 
partnerként bevont Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyett az 1.570.000 Ft önrészt átvállalja.

 

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.17.) 
számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos lépések megtételére, és az aláírásra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

 

II.) napirendi pont

 

Simontornya városközpont rehabilitációja megvalósításához Akcióterületi Terv elfogadása.



 

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a következő 
határozatot hozta:

 

37/2010.(III.10.) számú KT határozat

Simontornya  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a  Kapos 
Innovációs Közhasznú Társaság által  a „Simontornya  1270-73” Simontornya városkörnyék 
rehabilitációja  DDOP-2009-4.1.1/B Integrált  városfejlesztési  akciók támogatása az LHH-33 
kistérségekben”  című  pályázathoz  elkészített  Akcióterületi  Terv  a  képviselő-testület  által 
korábban elfogadott Szabályozási Terven, valamint a képviselő-testület által a városközpont 
rehabilitációjának megvalósítása érdekében korábban hozott határozatain alapul.

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.)  8.  §  (1)  bekezdésében  a  településfejlesztéssel,  településrendezéssel,  az  épített  és 
természeti környezet védelmével kapcsolatos – és az Ötv. 10. § (1) bekezdés d) pontja szerint 
át nem ruházható – feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja az előterjesztést és a képviselő-
testület üléséről szóló jegyzőkönyv mellékletét képező Akcióterületi Tervet. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése alapján ellátó, és 
az  önkormányzat  nevében  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.(XII.19.) 
Kormányrendelet 72. § (6) bekezdése szerint kötelezettségvállalásra jogosult polgármesterét a 
pályázat eredményessége érdekében a szükséges lépések megtételére.

 

Határidő: azonnal, és a továbbiakban szükség szerint

Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

 

Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 1425 órakor bezárta.

 

kmf.

 

 

 

 

                  Csőszné Kacz Edit                                                          Bárdos László



                      polgármester                                                            címzetes főjegyző
 

 

 

 


