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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 21-én megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Setét Vilmos
dr. Szeredi Péter
Jankyné Kővári Csilla
Bokodi Szabolcs

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol:

dr. Nagy István
Dornyiné Eigner Ágnes
Mészáros Tamás
Csillag Tibor

képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Meghívottak:

Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 5
fő az ülésen megjelent. Dornyiné Eigner Ágnes, Mészáros Tamás, dr. Nagy István és Csillag Tibor
jelezte távolmaradását. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
valakinek más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat
szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Bokodi Szabolcs és dr. Szeredi Péter személyében.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül, Bokodi
Szabolcsot és dr. Szeredi Pétert jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi
pontot elfogadja.
Napirendi pont:
1./Leader Helyi Akció Csoportok átalakulásáról
Napirendi pontok tárgyalása:
1./Leader Helyi Akció Csoportok átalakulásáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem Elnök Urat ismertesse a bizottság
álláspontját.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A bizottság megtárgyalta a Leader akciócsoport alakulásával kapcsolatos javaslatot, áttekintette az
eddigi tárgyalásokról készült feljegyzéseket, és javasolja a határozati javaslat elfogadását, mely
tartalmazza, hogy az EZER-JÓ Leader egyesülethez csatlakozzunk.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszönöm. Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, elfogadásra javaslom a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatát. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2014. (I.21.) határozata
Leader akciócsoport változással kapcsolatos döntés
Csákvár Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete kijelenti, hogy
Csákvár Város Önkormányzata az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
Alapszabályát megismerte, az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület
Alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi
célok megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért alapító tagként csatlakozni kíván az
Egyesülethez.
A képviselő-testület vállalja, hogy a tagsággal járó éves tagdíj összegét (alakulás évében évi 20
Ft/lakos) az egyesület megalakulását követő legfeljebb 60 napon belül az Egyesület bankszámlájára
befizeti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesületben az Önkormányzatot
képviselje, és a tagsággal összefüggő dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja, valamint az éves tagdíj
Egyesület részére történő megfizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést
berekesztette.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Bokodi Szabolcs
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Szeredi Péter
jegyzőkönyv hitelesítő
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