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Készült: Zengővárkony Község Képviselő-testiiletének202|. augusztus 27-éntartott ÜlésérŐl'

Ülés helye: Múvelődési Htz

Jelen vannak: Fülöp Csaba polgarmester
Józsa-Papp Eva alpol gármester

Bardos Gábor
Keszler Mónika
Varadi Roland

képviselők

Meghívott: Dr. Fenyvesi Janos jegyző

Fülöp Csaba polgármester köszöntette a jelenlévőket. MegállaPÍtotta' h9sv a kéPviselŐ-

testület valamennyi tagja jelen van, az ülés hxérozatkép?,: { |1küld9.1t 
meghívónak

megfelelően javaslato tl"tt- * tilés napir.nd;é,", melyet a képviselő_testület vita nélkü

elfogadott.

Napirend:

1. Elővásárlási jogról lemondás

2. LEADER páIyazatbenyújtasa

1,) napirend

Előter,iesztő

FüIöp C s ab a p ol gárme st er
Fül öp C s ab a p ol gár me st er

A polgármester javas o|ta jegyzőkönyv hitelesítőnek Bardos Gábor képviselőt, A javaslatot a

képviselő-testület vita nélkül elfogadta,

A polgármester javasolta, hogy a képviselő_testiilet mondjon le az önkormányzatot megillető,

a zengőv átkonyí 239 lThrsz_ú ingatlan elővásarlási j ogaíól.

A testület egyhangú szavazássa|_ 5 igen szavazattal, azalábbíhatározatothozta:

9 t 202I. NII.I.21 .\ számú határ ozat

Zengővárkony Község Önkormanyzata a dr. Csefkó Ferenc (7625 Pécs Szőlő u, 50, sz, alatti

lakos) tulajdonában áIIó, Zengővarkony, beltertilet 23912 hrsz-Ú, S$ t* terÜletŰ, kivett

lakőhéu,udvar, gazdaságíépület megnevezésű, természetben 7720 ZengóvarkonY, AranY J. u,

20 szám alatt található műemlék jogi jellegű ingatlanra vonatkozó elŐvásárlási jogaÍÓl

lemond.

Határidő: azonnal

Felelós: polgármester
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A polgármester javasolta, hogy az önkormtnyzat nlgts9n be pá|yinaíot a Zengövárkony,

Arany János utca zs. meirer.ep:Íi"t feitrjittl,sara ieaoiiri páIyazalítamogatásbÓl, kiubhelYiség

létrehozása cé§ából.
A klubhelyiség helyszínti,l szolgál a jovőben .a Hagyomínyőrző Művelődési Egyesület

prtiairu,vdaáint a szakkörök klubok szílrlrára a jövőben

A páIyínatí összegbó1 paÁozat. ",."i", 
.ratoLt felújíás, álmennyezet kialakítása és

födémszigetelés fog megvalósulni, A páy*u' támogatási intenzitása 85%. A fennmaradó

lÍo/o-otuiontor*ányzatsajáterejébólbiztosítja,

2.) napirend

A testület egyhangú szavazással_ 5 igen szavazaíta! , az alébbíhaározatathazta:

l:Lt2t?l, Nffi.27 .\ sámű hatír ozat

Zelgővárkany Község onkormány zata patyázatot nyújt b* piúyípjatot nyújt be a LEADER -
Ktizósségi klubok létrehozása , pályá:r;ati kiírásra,

Pályinat célla. Zetgővarkony, Arany J. u. 25. szám alatti melléképület felújítasa,

A tervezett beruhazás megvalósításáhozsztikséges 15 % önerő az önkormányzat

költségvetésében rendelkezésre áll.

A képviselő-testület fetl.gtaLmazzaapolgármestert, hogy a pályézatt kiírásnak megfelelően

járjon el.

Határidő: azanna7

Felelös: polgármester

Egyéb kérdés, hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülóst berekesztette.
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