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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban jelentek meg az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési ciklusában
Vidékfejlesztési Program-pályázatok, melyeket a „Pannónia Kincse” Leader-egyesület koordinál.
Önkormányzatunk szeretne indulni és pályázatot beadni a VP6-19.2.1.-70-3-17 sz. pályázaton. (Lsd. 4.
napirendi pont) A pályázatban beadni kívánt cél - a templom felújítása – nem szerepel tételesen a III.
Harsányi Lajos Gazdasági, Településfejlesztési és Kulturális Programban1, ezért a programot
ki kell egészíteni, hogy megfeleljünk a pályázati kiírásnak. A programot Rábapatona Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2015.(III.25.) sz. határozatával fogadta el a 2015-2019-es
év céljainak meghatározása, definiálása céljából. A program 6. fejezete foglalkozik az épített és
természeti környezet védelmével, így a templom felújítását ide lenne célszerű beilleszteni, megőrizve
a dokumentum eredeti koherenciáját.
Javaslom a Gazdasági Programot kiegészíteni az alábbi kitétellel a 9. oldal utolsó bekezdése helyébe:
„A hagyományok megőrzése és megtartása fontos feladatunk. Településünk központját, az egyház és az
Önkormányzat összefogásával kell Rábapatona régi-új közösségi terévé tenni, új funkciókkal ellátni,
épített örökségeinket ismét nyitottá tenni a közösség számára. Ennek érdekében szükséges pályázati
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A program elérhetősége:
http://rabapatona.hu/dokumentumok/onkormanyzat/iii_harsanyi_lajos_gazd_prog.pdf
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Rábapatona Község Önkormányzata
lehetőségek bevonásával a Rábapatonai Római Katolikus Plébánia tulajdonában álló Katolikus
Templom felújítását megvalósítani, különös tekintettel a külső homlokzatra.”
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület
elé:
Határozati javaslat:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2015. (III.25.)
sz. képviselő-testületi határozatával elfogadott III. Harsányi Lajos Gazdasági,
Településfejlesztési és Kulturális Programot módosítani kívánja.
2.) A Program 6. fejezetének utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A hagyományok megőrzése és megtartása fontos feladatunk. Településünk
központját, az egyház és az Önkormányzat összefogásával kell Rábapatona régi-új
közösségi terévé tenni, új funkciókkal ellátni, épített örökségeinket ismét nyitottá
tenni a közösség számára. Ennek érdekében szükséges pályázati lehetőségek
bevonásával a Rábapatonai Római Katolikus Plébánia tulajdonában álló
Katolikus Templom felújítását megvalósítani, különös tekintettel a külső
homlokzatra.
3.) Felelős:
Határidő:

Molnár-Nagy Béla Polgármester
azonnal

Kelt: Rábapatonán, 2018. május 23. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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