VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
9726 Velem, Rákóczi utca 73.
Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu
Előterjesztés
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 11. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy:

Előterjesztés szándéknyilatkozat kinyilvánításához a „Megújuló Hangya-2010 Szevetkezet”hez való csatlakozás érdekében
Melléklet:
szándéknyilatkozat és Alapszabály; Zongor Gábor TÖOSZ ajánló levele másolatban
Üi.szám:
…../2011./ált.
Előterjesztést előkészítette: Wolf Viktória körjegyző
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam. /:Wolf Viktória körjegyző:/
Tisztelt Képviselő-testület!
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 2011. szeptember 6-án megtartott
elnökségi ülésén úgy döntött, hogy támogatja, és egyúttal ajánlja a helyi önkormányzatok figyelmébe a
Megújuló Hangya-2010 Szövetkezet által, az „Ajánlás a Települési Önkormányzatok és a Megújuló
Hangya-2010 Szövetkezet együttműködéséhez” (www.hangyaszovetkezet.eu) dokumentumban
megfogalmazott, közös cselekvésre irányuló szakmai programokat.
Azok az önkormányzatok, amelyek ebben részt szeretnének venni, a mellékelten csatolt
Szándéknyilatkozatukkal nyilváníthatják ki együttműködési akaratukat. A Programban elsőként azok a
térségi körzetek tudnak részt venni, ahol az optimális mennyiségű települési szándék meg van annak
érdekében, hogy az adott térségben, ez a komplex (leader-típusú) helyi gazdaság és települési-,
térségfejlesztési törekvés elinduljon, megvalósuljon.
Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Velem, 2011. október 3.
Tisztelettel:
Horváth Miklós
polgármester
Határozati javaslat
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)
…./2011.(X.11.) Képviselő-testületi határozat
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az „Ajánlás a Települési Önkormányzatok és a Megújuló Hangya-2010 Szövetkezet
együttműködéséhez” című dokumentumot, valamint a Megújuló Hangya-2010 Szövetkezet (5920
Csorvás, Batthyány u. 2.) Alapszabályát és azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti
Szándéknyilatkozat aláírására.
3. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
elfogadásra azonnal; egyébiránt folyamatos

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírott,
………………………………………………………………………….(név),
…………………………………………………………………

mint

(település) ……….. (irányító szám) ………………………………………. (út/utca/tér) ……….
(szám) polgármestere kinyilvánítom abbéli szándékunkat, hogy a Megújuló HANGYA-2010 Szövetkezet
(5920 Csorvás, Batthyány u. 2., Cg. 04-02-001672) és a Magyar LEADER Szövetség a Vidék Megújításáért
(2750 Nagykőrös, Liszt F. u. 10.) együtt (továbbiakban: Szervezők), a fenntartható vidékfejlesztés
problémájának megoldása érdekében meghirdetett, és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével
(1066 Budapest, Teréz krt. 23.) együttműködésben elindított
AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ
KLASZTER SZÖVETKEZET
Programban
részt kívánunk venni.
Az „Ajánlás a TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A MEGÚJULÓ HANGYA-2010
SZÖVETKEZET együttműködéséhez” c. dokumentumot megismertük, az abban foglaltak szerinti
együttműködést vállaljuk, illetve támogatjuk. A Programban, a településünk részvétele érdekében
szükséges, és a Szervezők által kért információkat és dokumentumokat (annak jogszerű kezelési és
felhasználási kötelezettsége mellett) a rendelkezésre bocsátjuk.
Vállaljuk, hogy a Programba bejelentkező/résztvevő más településekkel, a településünkön székhellyel,
telephellyel rendelkező, a vidékfejlesztésben aktívan működő vállalkozói és a civil szféra, illetve
intézmények (ezek kompetens) képviselőivel együttműködve, partnerségi megállapodás
(klaszter/konzorcium/szövetkezet) formájában, a kölcsönösségi elv érvényesülésével részt veszünk.
Vállaljuk, hogy a Program megvalósulása érdekében, a közreműködésünkkel kidolgozásra kerülő
Cselekvési Tervet képviselő-testületünk elé visszük azzal a szándékkal, hogy a településünkön a
Programba jelentkező, abban résztvevő gazdasági, kulturális és intézményi szereplőket támogassuk a
szükséges intézményi, jogi és erkölcsi háttér megteremtésével, helyi döntés alapján akár anyagilag is – a
Program sikeres megvalósítása érdekében.
Jelen nyilatkozatomat annak ismeretében teszem meg, hogy tudomással bírók arról, hogy településünkre
vonatkoztatva a Szándéknyilatkozat kiadása semmilyen jogi és anyagi konzekvenciákkal nem
jár, nem járhat. Ugyanakkor, tudomásul veszem azt, hogy ha a Szervezők által, a jelen
szándéknyilatkozatom alapján irányunkban (e-mail, posta, fax útján, vagy személyesen) kezdeményezett
együttműködésben nem veszek/veszünk részt, annak a későbbiekben sem anyagi, sem
jogérvényesítő hatálya részünkről nem lehetséges, arról előre is lemondunk.
A további együttműködés és operatív teendők intézése céljából településünk képviseletét
………………………………………………………………………………(név)
…………………………………………… (beosztása) látja/látják el.
Postai levelezés címe:………………………………………………………………………………….
T/F: ……(körzet szám)…………………(telefonszám) Mobil: ………………………………………
E-mail cím(ek): …………………………………………………………………………………….
Kelt, ……………………………………………….., 2011. .……
Ph.

polgármester

