Jegyzőkönyv

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 8-án 9,00 órakor tartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka
Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Marton Miklós képviselő
Igazoltan távol maradtak: Cséplő Zoltán és Lakó József képviselők
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket és jegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az
ülésen megjelent.
Javaslatot tesz a napirendi pontra:
1./ Pályázat benyújtása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Pályázat benyújtása
Előadó: Pál Józsefné polgármester
Pál Józsefné polgármester: Lehetőség van pályázatot benyújtani a Zala Zöld Szíve LEADER
HACS-hoz ismeretterjesztő kiadvány megjelentetésének támogatására. Szeretnénk kiadni egy
könyvet 500 példányban, amely bemutatná Murarátkát és környékét. A projekt keretében a
könyvkiadáson túl létrehozásra kerülne egy elektronikus adatbázis is, amely tételesen
ismerteti a Mura-völgye turisztikai értékeit, pontos és részletes alapot ad a térség turisztikai
stratégiájának kidolgozásához. A projekt a Mura mentén fekvő települések, valamint a
Pannon Egyetem közreműködésével valósítható meg, összköltsége 2,5 millió forint. A
pályázaton 2265467,- Ft támogatást tudunk igényelni, így az önrész összege 234533,- Ft. Az
önrész fedezetét költségvetésünkben biztosítani tudjuk, van rá elegendő forrásunk. Javaslom a
pályázat benyújtását a „Murarátka a „Mura Gyöngyszeme” és helye a Mura-völgyének
térségében” című projekt megvalósítására. Kérem, aki a pályázat benyújtásával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
26/2013. (VII. 8.) számú h a t á r o z a t:
Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a
Zala Zöld Szíve LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési
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Stratégiájának keretében a „Murarátka, a „Mura Gyöngyszeme” és helye a Muravölgyének térségében” című projekt megvalósítására.
A pályázat összköltsége 2500000,- Ft, melyhez a Képviselő-testület az igényelt
2265467,- Ft támogatási összegen felüli 234533,- Ft összegű önrészt
költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Józsefné polgármester

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 9,20 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Pál Józsefné
polgármester
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