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3866 Litka Fő út 58.

	
  L/41-‐13/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019.december31.napján a Litka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének nyílt
rendes ülésén a Községházán
Jelen vannak:

Kardos Endre
Pizsik Róbert
Kardos Józsefné

Tanácskozási joggal: az ülés teljes időtartamára

polgármester,
alpolgármester
helyi képviselő
dr. Arnóczki Tímea jegyző

Kardos Endre polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3
tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 10.00 órakor megnyitja.
Kardos Endre polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a
napirendi javaslathoz.
J A V A S O L T N AP I R E N D :
1./ Javaslat Pályázat benyújtására az Abaúj Leader Egyesülethez
előterjesztő: polgármester
2./ Egyéb javaslatok, indítványok
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/,
egyhangú szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendje az
alábbiak szerint került elfogadásra:
E L F O G A D O T T N A P I R E N D:
1./ Javaslat Pályázat benyújtására az Abaúj Leader Egyesülethez
előterjesztő: polgármester
2./ Egyéb javaslatok, indítványok
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T Á R G Y A L T N A P I R E N D:
Első napirendi pont:
1./ Javaslat Pályázat benyújtására az Abaúj Leader Egyesülethez
Kardos Endre polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lehetőség van az Abaúj
Leader Egyesülethez pályázat benyújtására a mai napig rendezvény támogatására. Úgy gondolta,
hogy a nyári nagy rendezvényre kellene támogatást kérni, 2.6 millió forint összegben. A
támogatottság 95 5-os, 5 % önerőt kell biztosítani. Új elem is szükség van , ez egy a rendezvényt
megelőző naőon rendezett színházi előadás lenne.
Kardos Endre polgármester kéri, aki támogatja a páláyzat beadását, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2019 (XII.31.) határozata
pályázat benyújtásáról VP6-19.2.1.-4-9-19 kódszámú rendezvények szervezésének
támogatása Abaújban című pályázati kiírás keretében Együttműködő Szomszédok
Litkán elnevezésű rendezvény támogatására
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta pályázat benyújtásáról
VP-6-19.2.1.-4-9-19 kódszámú rendezvények szervezésének támogatása Abaújban című
pályázati kiírás keretében Együttműködő Szomszédok Litkán elnevezésű rendezvény
megszervezéséről szóló javaslatot .
Litka Község Önkormányzatáának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1.-4-9-19 kódszámú rendezvények szervezésének
támogatása Abaújban című pályázati kiírás keretében Együttműködő Szomszédok
Litkán elnevezésű rendezvény támogatására pályázatot kíván benyújtani.
A Képviselő-testület 2020. augusztus 7-8. napján határon átnyúló együttműködés
keretében hagyományörző rendezvényt kíván tartani „Együttműködő Szomszédok
Litkán“ elnevezéssel, Litka Fő út 58.szám alatti hekyszínen.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat
2020.évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektjavaslat
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye, a pályázatot benyújtsa, egyéb a
határozat végrehajtásához szükséeges intézkedést megtegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázati kiírás szerint
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Másodiknapirendi pont
2./ Egyéb javaslatok, indítványok
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy mivel várhatóan január 20-ig már nem lesz
képviselő-testületi ülés, döntenikellene pályázat beadásáról a Bethlen Gábor alaphoz is, a
rendezvény kiegészítő forrásaként. Az alapból 100%os támogatásigényelhető, legfeljebb 2 millió
forintig, azonban reálisan 5-600 ezer forint támogatásra lehet számítani.
Kardos Endre polgármester kéri, aki támogatja javaslatot, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/, egyhangú
szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2019 (XII.31.) határozata
pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alaphoz
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bethlen Gábor
alaphoz benyújtandó pályázatról szóló javaslatot és támogatja azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a határozat
végrehajtásához szükséges egyéb intézkedések megtételére.

bírságmentességet tolná ki 2020. december 31. napjára. Erről december 3-án fog az országgyűlés
Felelős:Apolgármester
szavazni.
tervdokumentációk elkészíttetése azonban a lakosnak pénzébe fog kerülni. Állítólag
Határidő:
folyamatos
2019-ben
lesz
tartalmi módosítás, azonban nem tudja ez miben fog kimerülni. A kutakat
betemetni sem megoldás, ugyanis ahhoz is engedély kell és bírsággal jár.
Kardos Endre polgármester egyéb hozzászólás nem lévén a rendkívüli ülést 10.30- kor bezárja.
.
Kardos Endre polgármester egyéb hozzászólás nem lévén a rendkívüli ülést 13.05- kor bezárja.
.
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