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J e g y z ő k ö n y v

/

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2017. június 27-én l l 30 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme

Az ülés megjelent: Kovács Gábor polgármester
Bódi Elek képviselő 
Fazekas Sándor képviselő 
Ferenczi Zoltán képviselő 
Fekete László képviselő 
Giczei István képviselő

Dr. Horváth László jegyző

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Székelyné Mester Mária 
képviselő.

A képviselő testület jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Fekete László és Ferenczi Zoltán 
képviselőket.

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 
72/2017. (VI.27.) KT. számú határozata

az ülés napirendjéről

A képviselő-testület

az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:

1) Előterjesztés: Szegregációs pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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Tárgy /l.tsp/ Szegregációs pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor polgármester:
Határozatot hoztunk a szegregációs pályázat benyújtásáról, de változások vannak benne, ezért a 
módosításokkal új határozatot kell hoznunk. 196 millió Ft összegben lesz beadva az 1. rész. A 
pályázat megvalósításában egy kötelező konzorciumi partnert kell bevonni, én a Szatmár- 
Bereg Polgári Egyesületre gondoltam.
A pályázathoz szükséges KSH igazolást meg kell kérni, az egyesülettel a konzorciumi 
megállapodást alá kell írni, illetve a kötelező együttműködő partnerekkel az együttműködési 
megállapodást is alá kell írni, valamint a pályázathoz szükséges jognyilatkozatokat meg kell 
tenni.

Fazekas Sándor képviselő:
Milyen egyesület ez, amit említettél?

Kovács Gábor polgármester:
A pályázatíró javasolta őket.

Fekete László képviselő:
A székhelye merre van?

Kovács Gábor polgármester:
Vásárosnaményban. A pályázatban vannak olyan programok, amit csak ők valósíthatnak meg. 

Aki egyetért a pályázat beadásával, kérem szavazzon.

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 
73/2017. (VI.27.) Kt. számú határozata

Pályázat benyújtása Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal Nagydobos községben

Képviselő-testület:

Pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Szegregált 
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) EFOP-1.6.2-16 felhívásra.

A pályázat benyújtásával egyetért és a projekt megvalósítását támogatja..

A pályázati felhívásokat (ESZA. EKFA ) megismer a hozv a
pályázatot a pályázati kiírásnak megfelelően nyújtsa be 200 millió.-Ft összegben.
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A pályázat megvalósításában egy kötelező konzorciumi partnerként a Szatmár-Bereg Polgári 
Egyesületet kívánja bevonni.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges KSH igazolást kérje meg, Szatmár- 
Bereg Polgári Egyesülettel konzorciumi megállapodást írja alá, a kötelező együttműködő 
partnerekkel az együttműködési megállapodást írja alá, valamint a pályázathoz szükséges 
jognyilatkozatokat tegye meg.
A pályázat címe: Telep program Nagydoboson.

A pályázat összes költségvetése: 196 millió.-Ft, mely a Szatmár-Bereg Polgári Egyesület
költségvetését is tartalmazza.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az EFOP-1.6.2-16 felhívásra benyújtott pályázat támogatói 
döntés megszületése utáni naptól pályázatot nyújt be Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ERFA) EFOP-2.4.1 felhívásra.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázati kiírásban foglaltak szerint

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 11 óra perckor.

Gábor 
polgármester jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

_rt' <=— .Ferenczi Zoltán
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