165/10/2015.

Zala Megye

Ortaháza

Jegyzőkönyv

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-én
megtartott nyílt ülésről.

Határozatok:
71/2015(XI.24.) kt. határozat.

Tárgykód: El6

Jegyzőkönyv:
Készült:
Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24 - én
17ü0- órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36.
Jelen vannak:

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester Biró
Györgyné képviselő Becze Árpád képviselő Igazoltan
távol:
Belső József
képviselő
Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző Becze
Ferencné jegyzőkönyvvezető
Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 5 fős testületből 4 fő jelen van.
NAPIREND:
1. ) Lenti és Vidéke Vidékfejlesztési Egyesületbe történő belépésről döntés.
2. ) Interpelláció, kérdés
3. ) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálása.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.
) Lenti és Vidéke Vidékfejlesztési Egyesületbe történő belépésről döntés.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
Az előterjesztés sírásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Vajmi Ferenc polgármester elmondta, hogy Horváth László Lenti Város Polgármestere telefonon
megkereste azzal, hogy önkormányzatunk vizsgálja felül a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési
Egyesületbe történő tagfelvételi kérelmét. Önkormányzat az elmúlt ülésen úgy döntött, hogy a
tagfelvételét nem kéri, mivel az egyesület helyi Leader akciócsoportként történő elismerése tárgyában az
egyesület nem biztosította a tervezési területhez tartozó valamennyi önkormányzat számára az első
körben történő csatlakozást. Véleménye szerint ez nem volt tisztességes eljárás, ezért is volt elutasító a
döntés. Ugyanakkor az önkormányzat bent van a HACS illetékességi területében. Önkormányzat nem
köteles az egyesületbe a tagfelvételét kérni, mivel minden településről az önkormányzatnak, vagy
vállalkozásnak, vagy civil szervezetnek képviseltetni kell magát, ha az önkormányzat nem lép be
valamely más szervezetet kell meggyőzni a tagfelvétel kérdésében. Most sem ér egyet a tagfelvételi
kérelemmel, de erről polgármesterként nem hozhat döntést, ezért javasolta a képviselő- testeltnek a
korábbi döntés felülvizsgálatát. Hozzátette, hogy az egyesület évi tagdíja 20 000 Ft.
Az egyesület vidékfejlesztéssel összefüggő feladatait az írásos előterjesztés tartalmazza.

Rácz József alpolgármester elmondta, hogy a településről célszerű, ha az önkormányzat kéri a
tagfelvételét, bár a pályázatok elbírálásánál hátrányt nem jelent, ha nem tagja, de kis település esetén az
önkormányzatnak képviseltetni kell magát.
Több hozzászólás a képviselők részéről nem hangzott el.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
71/2015.(XI.24f)kt. határozat.
Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesületbe (bejegyző végzés száma: Pk. 60052/2001/12.,
székhelye: 8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.) tagként be kíván lépni.
Az önkormányzat az Egyesület célját/céljait elfogadja, valamint az Egyesület Alapszabálya alapján az
Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására, valamint szükséges
intézkedés megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. ) Interpelláció, kérdés

Interpelláció, kérdés nem hangzott el.
3. ) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálása. Előadó:
Vajmi Ferenc polgármester
A 3.) napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester az ülést 17,15 -órakor bezárta.

Kmf.

Meghívó
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 24-én , 17,00- órai kezdettel tartandó
nyílt képviselő- testületi ülésére tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Ortaháza Önkormányzat hivatalos helyisége
8954.Ortaháza, Fő u. 36.

NAPIREND:
1.
) Lenti és Vidéke Vidékfejlesztési Egyesületbe történő belépésről döntés.
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester
2. ) Interpelláció, kérdés
3. ) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálása. Előadó:
Vajmi Ferenc polgármester

Páka, 2015. november 20.

JELENLÉTI IV

Vajmi Ferenc polgármester
Rácz József alpolgármester
Biró Györgyné képviselő
Becze Árpád képviselő
Belső József képviselő

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző Becze Ferencné
jegyzőkönyvvezető

