
Közs égi onkormdnyzat Képvis előtestüIete
8409 Úrkút RtÍkóczi u. 45. TeI.: 88/230-003.

Szóm:89-9/2007.

JEGYzoxÖNyv

Készült : Úrkrit Község Önkormán yzati Képviselőtestülete 2007 . szeptember

26.-án(szerdrín) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
üléséről.

Jelen vannak: Rieger Tibor polgármester

Pichler Józsefné alpolgármester
Dr. Dóczy Mariann,
Farkas István
Imri ZoItén
Lipp Józsefné,
Lisztes Győző
Ifi. obermayer Miklós
képvise1ők

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Mária jegyző

Távolmaradását beielentette: Vassné Balázs Györgyi
Zsebeházy Káro lyné képvi selők

Rieger Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy

az ülés batározatképes, mert a Testület 10 tagja köZül 8 fő jelen van.

Ezt követően ismertette azülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag _ 8
Igen szavazatta|, - ellenszavazattéIkil _ elfogadott.

NAPIREND : 1 . ) Bursa Hungarica Ösztönd íjpáIy ázathoz v a|ő csatlakozás.

Előadó: polgármester



2.) B alaton- felvidéki Akció c soport _ He lyi közö ssé ghez
(LEADER) való tarto zási szándék megerősítése.

Előadó: polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

I.NAPIRENID: Bursa Hun garica Ösztöndíj páIyázathoz valő csatlakozás.

Előadó: polgármester

(rásos előterjesáést a képviselők előre megkapták.)

Kérdés. hozzászólás:

Pichler Józsefné alpol gármester: Javasolj a a péiy ázati rendszerh ez v alő
csatlakozást és a szociáLisa rászorultaknál a jövedelmi értékhatár

meghatáro zását a legalacsonyabb öregségi nyugdíj I 50 %- ábarL, a korábbi
évekhez hasonlóan.

Rostási Mária jeeyző: A legalacsonyabb öregségi nyugdíj 27.1,30.' Ft, ennek a

150 Yo-a 40.695.- Ft.

Rieger Tibor polgármester: Az elhangzottakkal egyetért.

A Képviselőtesttilet egyhangúIug_ 8 igen szavazatta\, - ellenszavazat nélkül-
az alábbi hatétr ozatot hozta:

47 t2007 . (IX.26.\ Ö|<Kt határozat

Úrkút Közsé g Önkormány zati Képvi s e lőte stü \ete az oktatás i
Minisztériummal együttműködve 2007 évre is kiírja a Bursa
HungaricaFelsőoktatásiÖnkorrnányzatiosztöndtjpáIyázatot
a fel sőoktatás i hal 1g atők szátmár a. A c satlakozási szándékról
szól ó Ny i l atko z at aláír ására fe lhatal mazza a p o 1 gárme stert.

Megállapítja e páIyázati rendszerben, hogy az a szociál'is
rászorult, akinek a családjában az egy fore jutó
átlagjövedelem az oregségi nyugdíj legkisebb összegének
l5O Yo-át, vagyis jelenleg a 40.695.- Ft-ot nem haladja meg.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos



2. napirend: Balaton-felvidéki Akciócsoport _ Helyi közösséghez
(LEADER) való tarto zási szándék megerősítése.

Előadó: polgármester

(Írásos előterjesaést a képviselők előre megkaptak.)

Kérdés,hozzászőIás: Nem hangzott eI.

48t2007 . (lX.2ő.\ o|<Kt határozat

Úrkút Község Önkormány zati Képviselőtestülete j elen
határ ozata érte lméb en me gerő s íti azon szándékát, ho gy
a település a Balaton-felvidéki Akciócsoport _ Helyi
Közösség akcióterüIetéhez kíván tartozni, az
akciócsop ort taga kíván lenni.
Je len me gerősít ő hatátr ozatot,,az Európai
l/rező gazdas ági Vi dékfej 1 e szté s i al apbó l nyúj tandó
vidékfej lesztési támogatásról szóló L 698 l 2005/EK
tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében
megalakuló helyi akciócsoportok eli smeré si rendj éve 1

kapcsolatos egyes kérdésekről'' című, 9312007 .

(VIII.29.) számű FVM rendelet értelmében tettük.

Felelős: polgármester
Határidő 2007 . október 9.

Több tárgy nem volt, a polgármester azuhést 18.00 órakor berekesztette.
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