Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Szám: 128-10/2011.

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 13. napján 18
órakor megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva polgármester
Pintér József alpolgármester
Kalló János - képviselő
Olaszyné Fülöp Anita - jegyző

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a Jegyző Asszonyt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 3
fő jelen van.
Amint az ismert a testület előtt, önkormányzatunk 11 882 156 Ft –ot nyert a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztériumtól. A támogatás elnyeréséről történő támogatást követően
az MVH munkatársa megkereste hivatalunkat, hogy nem elég, ha a Nagylózs Polgármesteri
Hivatala regisztrálva van náluk. A pályázati támogatást elnyerő Nagylózs Község
Önkormányzatának is szükséges a regisztrációs eljárást lefolytatni.
E tárgyban vált szükségessé rendkívüli testületi ülés összehívása a meghívóban olvasható
napirendi pont szerint.
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta.
Napirendi pontok:

1. Napirendi pont
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál történő regisztrációhoz szükséges testületi
döntés.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
1. napirendi pont
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál történő regisztrációhoz
szükséges testületi döntés.
(Szóbeli előterjesztés)
Olaszyné Fülöp Anita: Amint a Polgármester Asszony már említette, a mai rendkívüli
testületi ülésre az MVH regisztrációval kapcsolatban került sor.
A pályázati támogatásról történő értesítést követően kaptunk felhívást az MVH-től, hogy az
önkormányzatnak – mint a Falumegújításra és fejlesztésre kapott támogatás
kedvezményezettjének – a náluk történő regisztrációs adatai közt, szerepelni kell adószámnak
és pénzintézeti számlaszámnak.
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A MÁK már képezett adószámot minden önkormányzat részére, így ennek megadása nem
okozott problémát, azonban a számlaszámot a Rajka és Vidéke Szövetkezetnél kell megnyitni.
Hosszas tárgyalásokat követően – mivel az MVH az önkormányzatok számlavezető
bankjaival nem egyeztettet – sikerült a számlaszám megnyitásáról egyeztetnünk a szükséges
dokumentumokat a számlavezető pénzintézet előkészítette, aláírásra várnak.
A hatályos jogszabályok alapján e szerződés megkötéséhez a képviselő-testület döntése
szükséges. (mellékelve).
Az önkormányzatoknak – a többi „nyertes” önkormányzat is folyamatosan nyitja a
számlaszámot - eleget kell tenni az MVH kérésének, mivel ezen a számlaszámon fog a
támogatási összeg elszámolása megtörténni.
Tóthné Szigeti Éva: Az elhangzottak alapján javaslom, hogy a képviselő-testület nyisson
számlát a Nagylózs Község Önkormányzata nevére szólóan a Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet Nagylózsi Kirendeltségén.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
58/2011. (VII. 13.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet Nagylózsi Kirendeltségénél
Nagylózs Község Önkormányzat részére történő
pénzforgalmi
számlaszám
megnyitásához
hozzájárul.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert és
Olaszyné Fülöp Anita jegyzőt, hogy a
számlanyitással kapcsolatos
dokumentumokat
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 19 óra 20
perckor bezárta.

Kmf.
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Olaszyné Fülöp Anita
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