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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 28-án

tartott r e n d k í v ü l i  n y í l t  üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Bíró Attila Károly, 
Buzási Beáta, Gál Balázs, 
Mohai Istvánné, Nagy József Ödön,
Nyikos István képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Illés József főkönyvi könyvelő
Nemes Diána Vas G. Műv. Ház vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1. A  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  TÁMOP-3.2.3/09/1 
számú pályázat beadásának támogatása

Előadó: Dr. Lelkes Ákos
alpolgármester

Szörfi  István jegyző  a  zárt  üléshez  kapcsolódóan  megköszöni  a  képviselők  segítségét, 
támogató hozzáállását.

1.A  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  TÁMOP-3.2.3/09/1  számú  pályázat 
beadásának támogatása

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  az  intézményvezető  a 
tegnapi  nap  folyamán  megkereste  őt,  és  elmondta,  hogy  a  testület  korábban  a  pályázat 
beadásának támogatásáról döntött, azonban a pályázat akkor valami miatt mégsem került 
beadásra. Most ismét lehetőség nyílik erre, ezért kéri a korábbi döntés megerősítését. …

Nemes Diána intézményvezető megérkezik az ülésre.

… A pályázat benyújtásának határideje 2009.  november 16.,  ezért kérte a rendkívüli  ülés 
napirendjére tűzni.

Nemes Diána intézményvezető ismerteti,  hogy a pályázat  elkészítésének a végén járnak, 
tehát egészen biztosan be tudják nyújtani határidőn belül.  A térség minden településéről 
Székesfehérvárra járnak képzésekre az érintettek, a pályázat révén viszont az intézmény is 



tudna képzéseket szervezni. Nagyon fontosnak tartja, hogy ezt a szerepet is el tudja látni az 
intézmény, és ezáltal bevételhez jusson.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi,  kíván-e valaki  hozzászólni.  Kérdés,  hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a pályázat beadásának támogatását. Kéri, hogy aki a pályázat 
benyújtásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
379/2009. (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
TÁMOP-3.2.3./09/1  számú,  „Építő  közösségek” 
közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért, 1. 
kör:  Program  a  közművelődési  intézményrendszer 
felnőttképzési  kapacitásának  bővítésére  című  pályázatának 
beadását támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nemes Diána intézményvezető

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – a nyílt ülést 09.03 órakor 
bezárja.

Enying, 2009. november 12.

Dr. Lelkes Ákos Szörfi István
  polgármester      jegyző

Nagy József Ödön Nyikos István
        hitelesítő    hitelesítő

2/2


