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A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 

5. sz. Előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2018. január 24. napján tartandó rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán való részvételről 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a 

Miniszterelnökség támogatásának terhére az Alapító Okiratában megfogalmazott alapítványi 

célok megvalósítása érdekében pályázatot hirdetett - többek között a Szekszárdi kistérség északi 

részén található – Medina Község Önkormányzata számára. 

Medina község Önkormányzata az alábbi pályázati célokra szeretne támogatási kérelmet 

benyújtani. 

Életminőséget javító beruházások keretében a könyvtár korszerűsítésére szeretnénk pályázni. 

Biztonságos életvitelt segítő beruházások keretében járda építésére, felújítására szeretnénk 

pályázni a Rákóczi és Zrínyi utcában. 

Energetika racionalizálási projektek megvalósításának támogatása keretében a művelődési ház 

nyílászáró-cseréje, fűtéskorszerűsítése, szigetelése valósulhatna meg. 

Közösségi települési programok támogatása (falunap, fesztivál, stb.) keretében a Medinai 

Művészeti Napok támogatására nyújtanánk be pályázatot. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2018. (...) önkormányzat határozat: 

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett 

pályázaton való részvételről 

 

1. Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett 

pályázaton, az életminőséget javító beruházások keretében a könyvtár 

korszerűsítésére nyújtson be támogatási kérelmet Medina Község 

Önkormányzata. 

Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2018. január 31. 

 

2. Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett 
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pályázaton, a biztonságos életvitelt segítő beruházások keretében a 

Rákóczi és Zrínyi utcában járda építésére, felújítására nyújtson be 

támogatási kérelmet Medina Község Önkormányzata. 

Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2018. január 31. 

 

3. Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett 

pályázaton, az energetika racionalizálási projektek megvalósításának 

támogatása keretében a művelődési ház nyílászáró-cseréjére, 

fűtéskorszerűsítésére, szigetelésére nyújtson be támogatási kérelmet 

Medina Község Önkormányzata. 

Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2018. január 31. 

 

4. Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett 

pályázaton, a közösségi települési programok támogatása keretében a 

Medinai Művészeti Napok támogatására nyújtson be támogatási 

kérelmet Medina Község Önkormányzata. 

Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2018. január 31. 

 

 

 
Medina, 2018. január 17. 

 

         Vén Attila 

         polgármester 


