Képviselő-testület
Szigliget

Jegyzőkönyv

Készült a Képviselő-testület 2011. március 02-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5
képviselő jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes.
A rendkívüli ülést megnyitotta.

Balassa Balázs polgármester: Ismertette a rendkívüli ülés javasolt napirendjét.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A megtárgyalt napirend
Probió Zrt közmunkaprogram pályázaton való részvétel

Probió Zrt közmunkaprogram pályázaton való részvétel
Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt években részt vettek a PROBIO Zrt. által
kezdeményezett közmunka pályázaton. A Nemzetgazdasági Minisztérium az idei évben is
kiírta a pályázatot, a feladattal kapcsolatos teendőket a PROBIO Balatonfüredi
Településüzemeltetési Zrt vállalta fel. (Ismerteti a konzorcionális szerződést.) A pályázat
benyújtásának feltétele a saját forrás biztosítása 687.398 Ft, valamint az első havi támogatást
636.480 Ft-ot a PROBIÓ Zrt részére elő kell finanszírozni. Az előfinanszírozott összeget az
utolsó havi elszámolást követően a PROBIÓ Zrt visszautalja.
Javasolja, hogy Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági
Minisztérium „2011/6. sz. Vasút-tisztasági – idegenforgalmi” közfoglalkoztatási program
pályázatán vegyen részt, és hatalmazza fel Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat
benyújtására.
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület a konzorcionális szerződést hagyja jóvá és a
szükséges önrészt 687.398 Ft, biztosítsa.
Egy havi támogatást, mely 636.480 Ft, előfinanszírozza a PROBIÓ Zrt részére. Az utolsó havi
elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a PROBIÓ Zrt ezt visszautalja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
32/2011.(III. 02.) kt. sz.
Határozat
Szigliget község önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nemzetgazdasági Minisztérium „2011/6. sz. Vasút-tisztasági –
idegenforgalmi” közfoglalkoztatási program pályázatán részt
kíván
venni
és
felhatalmazza
Balatonfüred
Város
önkormányzatát a pályázat benyújtására.
A Képviselő-testület a konzorcionális szerződést jóváhagyja és
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra, valamint a
szükséges önrészt, 687.398 Ft biztosítja, mely összeget 2011.
március 4-ig a PROBIO Zrt részére átutalja.
Egy havi támogatást, 2011. március 4-ig 636.480 Ft összegben
előfinanszíroz a PROBIO ZRt. részére. Az utolsó havi
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elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a PROBIO ZRt.
ezt visszautalja.
Határidő: 2011. március 04. és folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.30 órakor bezárta.

K. m. f.
Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző
Szabó Tibor
képviselő
jkv.hitelesítő
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