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Szajol, Fő út 50. sz. alatti Vasutaskör épület belső felújításáról 

 
 
Szajol Község Önkormányzata a 71/2007.(IX.25.) sz. önkormányzati képviselő-testületi 
határozatában foglaltaknak megfelelően, 2007.október 01. napjától kezdődően, a Vasutaskör 
épületét üzemeltetésre átadta a Szajoli Vasutaskör Szabadidő Egyesületnek. Az önkormányzat 
vállalta, hogy 2010. december 31-ig az ingatlant felújítja.  
Az Egyesülettel történő együttműködés eredményeként, megnyíló pályázati lehetőséggel élve, 
az Egyesület 2009. decemberében pályázatot adott be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alaphoz, „Falumegújításra és falufejlesztésre”, ami az épület felújítását 
foglalja magában. E pályázat megvalósult, az épület külső felújítása történt meg. 
2013.júliusban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz, Helyi vidékfejlesztési 
stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében, „Szajoli 
közösségi hagyományokat bemutató kiállítás megrendezése, közösségi tér felújítással” címen 
újabb pályázat beadására került sor.  
A pályázat eredményes lett, és 1623109758 határozatszámú pályázati döntés értelmében, 
4.998.794.-Ft. támogatást nyert az Egyesület. A támogatás 100%-os intenzitású és 
utófinanszírozott.  
A megvalósítandó tételekből a Vasutaskör épület belsőfelújítása 4.494.604.- Ft. 
 
A támogatási összeg lehívásának üteméhez igazodva az Egyesület kéri a beadott számláknak 
megfelelő összegű támogatási összeg megelőlegezését az Önkormányzattól. A pályázat 
megvalósításáért az Egyesület a felelős, a számlák az Egyesület nevére szólnak és az 
elszámolást is az Egyesület végzi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé. 
 
A projekt sikeres megvalósításához szükséges a pénzügyi keret biztosítása, melyre az 
Önkormányzat és az Egyesület között Együttműködési megállapodás jön létre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a megállapodás megkötéséhez járuljon hozzá, és 
javaslom, hogy az ügyben való érintettségem miatt Bernát Julianna alpolgármestert 
hatalmazza fel az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 
Szajol, 2013. november 19. 
 
 
                                                                                        Szöllősi József 
                                                                                         polgármester 



 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../ 2013. (XI. 28.) határozati javaslata 

 

A Szajoli Vasutaskör Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodásra 

 

1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 
Szajoli Vasutaskör Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére, a 
Vasutaskör belső felújítása tárgyában beadott pályázathoz kapcsolódóan.  

 

2. Az Együttműködési megállapodás e határozat melléklete. 
 
 
 
Határid ő: 2013. december 15. 
 
Felelős: Bernát Julianna alpolgármester 
   
 
 
Szajol, 2013. november 19. 
 
 
 
                                                                                              Szöllősi József 
                                                                                                polgármester 


