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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának támogatá-
sa a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentrali-
zált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére
szolgáló regionális pályázat elkészítésében

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: -----

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált
területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályáza-
tok elkészítése programban „Közmunkaprogram Tapolcán” címmel.
A pályázat támogatásban nem részesült, mivel a tapolcai kistérség is nyújtott be pá-
lyázatot közmunkára, így a kiírásnak megfelelően előnyben részesültek.

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi terület- és régiófejlesztési
célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére
szolgáló regionális pályázatok elkészítéséhez 2008. szeptemberében ismételten pá-
lyázatot hirdetett, mivel a teljes keretösszeg nem került felhasználásra. Tapolca Város
Önkormányzata most sem nyújthat be pályázatot, azonban minisztériumi állásfogla-
lás alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat benyújthat pályázatot.

Bartha Józsefné elnök asszonnyal erről személyes megbeszélést folytattunk, majd ezt
követően Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. szeptember 19-én
anyagi támogatást és a pályázat megírásához segítséget kért.
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A pályázat benyújtását támogatni javasolom, kérem az előterjesztés mellékletét ké-
pező Együttműködési Megállapodás jóváhagyását, felhatalmazást kérek a közmun-
kaprogram megvalósításhoz szükséges 2.750.000,-Ft összeget tartalmazó Támogatási
Szerződés aláírására.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányza-
ta a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirány-
zat decentralizált területfejlesztési programok támogatásai-
nak elnyerésére szolgáló felhívásra pályázatot nyújtson be
tapolcai közmunkaprogram megvalósítására.
Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke
és Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere által kö-
tött, a határozat függelékét képező, Együttműködési Megál-
lapodást jóváhagyja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére a tapolcai közmunkaprogram megva-
lósításához 2.750.000,-Ft, azaz Kettőmillió-hétszázötvenezer
forint összegű támogatást biztosít Tapolca város 2008. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabá-
lyokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. rendelet 23. Cím Tartalékok,
pályázati tartalék megnevezésű 80.000.000,-Ft, azaz nyolc-
vanmillió forint összegű előirányzatából.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatal-
mazza Tapolca Város Polgármesterét a Támogatási Szerződés
aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 30. folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Á c s János s.k.
polgármester






