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N a p i r e n d i  p o n t :  

 
 
 

Nyílt ülés: 
 

1) Az ÚMVP IV. tengely Leader programjában meghirdetett pályázat benyújtása 
a „Hagyományőrző vagy nemzetiségi rendezvények támogatása” témakörében 

 
 
 
 
 

H a t á r o z a t o k :  
 

 
15/2010. (IV.09.) számú 

HATÁROZAT 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. április 9-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjáról 
 
 
 

16/2010. (IV.09.) számú 
HATÁROZAT 

’az ÚMVP IV. tengely Leader programjában meghirdetett pályázat benyújtásáról a „Hagyományőrző vagy 
nemzetiségi rendezvények támogatása” témakörében’  
című 60/2009. (XI.19.) számú határozat módosításáról 

 
 
 
 
 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

2010. ápril is 9 .  napján tartott rendkívüli  nyílt ülésének  

JEGYZŐKÖNYVE  

 
Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének rendkívüli nyílt üléséről 

Az ülés helye: Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2010. április 9. 10 óra 00 perckor 

Jelen lévők: 
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Rizojanisz Kosztasz polgármester megállapítja, hogy az ülés összehívására 

szabályszerűen került sor; a képviselőtestület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes.  

 

 
Rizojanisz Kosztasz polgármester javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkusz Tamás 

alpolgármester és Szladky Sándor képviselőt. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
 
A Képviselő testü le t 5  igen,  0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  Márkusz Tamás 
alpolgármester t  és Szladky Sándor  
képviselő t  jegyzőkönyv -hitelesítőnek 
megválasztotta.  

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a napirend 

elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
 
A Képviselő testü le t 5  igen, 0  nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
15/2010. (IV.09.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. április 9-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. április 9-i rendkívüli 

nyílt ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1) Az ÚMVP IV. tengely Leader programjában meghirdetett pályázat benyújtása 
a „Hagyományőrző vagy nemzetiségi rendezvények támogatása” témakörében 

 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1) Az ÚMVP IV. tengely Leader programjában meghirdetett pályázat 
benyújtása a „Hagyományőrző vagy nemzetiségi rendezvények 

támogatása” témakörében 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy 

a pályázat kapcsán hozott 60/2009. (XI.19.) számú testületi határozat módosítása 

szükséges, mert a rendezvények helyszíneit is, helyrajzi szám megjelölésével fel kell 
tüntetni. 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő testü le t 5 igen, 0 nem és 0  
tar tózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
16/2010. (IV.09.) számú 

HATÁROZATA  
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’az ÚMVP IV. tengely Leader programjában meghirdetett pályázat 
benyújtásáról a „Hagyományőrző vagy nemzetiségi rendezvények támogatása” 

témakörében’ című 60/2009. (XI.19.) számú határozat módosításáról 

 
Beloiannisz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ’az ÚMVP IV. tengely Leader 
programjában meghirdetett pályázat benyújtásáról a „Hagyományőrző vagy nemzetiségi 
rendezvények támogatása” témakörében’ címen hozott 60/2009. (XI.19.) számú 
határozatát az alábbiakra módosítja: 

 

„Beloiannisz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely Leader programjában meghirdetett 

„Hagyományőrző vagy nemzetiségi rendezvények támogatása” témakörében. A pályázat 
témáját és tárgyát képező rendezvénysorozat elemei: Görög nemzeti ünnep (2010. 

április 10.), Beloiannisz község 60. éves évfordulójának ünnepe, Görög nemzeti ünnep 

(2010. november 6.). A rendezvények helyszínei: Művelődési ház (Beloiannisz 224/6 

hrsz), Általános Iskola (Beloiannisz 158 hrsz), Főtér – településközpont (Beloiannisz 203 

hrsz), Sportpálya és környéke (Beloiannisz 177 hrsz). A rendezvénysorozat keretében 

beszerezni kívánt eszközök tárolási helye, Beloiannisz Község Önkormányzatának 
székhelyén valósul meg (Beloiannisz, Szarafisz u. 2.). A pályázathoz szükséges 25 %-os 

önerőt a Képviselőtestület a költségvetéséből biztosítja. A Képviselőtestület megbízza 

Rizojanisz Kosztasz polgármestert a pályázat elkészíttetésével és határidőre történő 

benyújtásával.” 
 
Felelős: Rizojanisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Rizojanisz Kosztasz polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést 10 

óra 05 perckor berekeszti. 

 
k.m.f.  

 

 

Rizojanisz Kosztasz 

polgármester 

 dr. Bedő István Zoltán  

jegyző helyett 

Czeilinger Tiborné  
jegyzőt helyettesítő köztisztviselő 

 

 

 

Márkusz Tamás 

jkv. hitelesítő 

  

 

Szladky Sándor 

jkv. hitelesítő 
 


