JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember
2-án
( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza .
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin ,
Hangyál Csaba
Zab Zsuzsanna települési képviselők.
Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző,
Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol maradt: Suhaj Józsefné települési képviselő.
Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott öt települési képviselőből
négy
fő jelen van ,azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy
igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba települési
képviselőt megválasztotta.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért
került sor, mert az önkormányzat számára pályázati lehetőség adódott, melynek
benyújtási határideje : 2011. szeptember 5.
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./ Közösségi és kulturális rendezvények támogatására kiírt LEADER
pályázat benyújtása.
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Térfigyelő kamera rendszer beszerzésére kiírt LEADER pályázat
benyújtása.
Előadó: Fischer József polgármester
3.) Fűnyíró kistraktor eszközbeszerzésre kiírt LEADER pályázat
benyújtása.
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Bejelentések.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Közösségi és kulturális rendezvények támogatására kiírt LEADER
pályázat benyújtása.

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Mint már mondta, pályázati lehetőség nyílt az önkormányzat számára. Az előzetes
tervekben szerepelt, hogy ha lehetőség nyílik, rendezvények lebonyolításához
pályázati úton pénzt szerezni, akkor meg kell próbálni. Most lehetőség van rá. A 2012.
évi Jurta napok lebonyolításához szeretnénk támogatást kapni. A projekt teljes becsült
költsége : 1.000.000.—Ft. A pályázat 80 %-os támogatottságú, az önkormányzatnak a
költség 20 %-át kell önrészként átvállalnia.
Az idei évi Jurta napok lebonyolításán túl vagyunk. A rendezvény jól sikerült. Ha lett
volna több pénz, akkor még színesebb programokat is be lehetett volna tervezni.
Ha a jövő évi Jurta napok rendezéséhez nyernénk támogatást, akkor az önkormányzat
kevesebb pénzből több programot tudna szervezni.
Most még csak a pályázati adatlapot kell benyújtani. A LEADER-es csoport elbírálja
az adatlapokat, , s ha azt mondják, hogy mehet tovább, akkor kell benyújtani a
pályázatot pontosan kidolgozva.
Kéri, hogy a napirendi pontra vonatkozóan mondják el hozzászólásaikat.
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Hangyál Csaba települési képviselő:
Véleménye szerint minden lehetőséget ki kell használni. A pályázat benyújtását
javasolja.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Fontos, hogy a pályázatok benyújtását megelőzően a képviselő-testület teljes körű,
minderre kiterjedő- pályázat célja, összege, vállalandó kötelezettségek stb.tájékoztatást követően hozzon döntést a pályázat benyújtásáról.
A felelős döntéshez szükséges információkkal a képviselőknek rendelkezniük kell és a
pályázatokat csak ezt követően lehet benyújtani.
A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Közösségi és kulturális rendezvények támogatására kiírt LEADER
pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
99 /2011. ( IX.2.) számú határozata:
Rendezvények, táborok, prevenciós tevékenységek támogatására kiírt LEADER
pályázat benyújtásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi Jurta Napok
megvalósítását határozza el.
Ezzel egyidejűleg a cél megvalósítása érdekében
Mezőföld Híd Térségfejlesztő LEADER HACS ( célterület azonosítója: 58a09)
által „ Rendezvények, táborok, prevenciós tevékenységek” jogcímen kiírt
pályázati felhívásra
a 2012. évi Jurta Napok megvalósítása érdekében
pályázatot kíván benyújtani.
A pályázaton 1.000.000 Ft, azaz Egymilió forint.
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Az eszközbeszerzés forrásai :
- Leader támogatás:
- Hantos Községi Önkormányzat i önerő:
Összesen:

1.000.000

800.000.--Ft
200.000.--Ft

-Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges 20%- os önerőt 200.000.—Ft-ot a 2012. évi költségvetés tartalék terhére
biztosítja.
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a 2012. évi Jurta Napok
rendezvénysorozat megvalósítása érdekében a pályázat benyújtásához
elengedhetetlenül szükséges adatlapot nyújtsa be, a pályázat benyújtásához
szükséges előzetes intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az adatlap benyújtására 2011. szeptember 5.
Felelős: Fischer József polgármester
2. napirend
Térfigyelő kamera rendszer beszerzésére kiírt LEADER pályázat
benyújtása.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Már évek óta szerettünk volna térfigyelő kamera rendszer beszerzésére pályázni. Most
itt a lehetőség rá.
Sajnos a faluban a közrend , közbiztonság helyzete megromlott. Többször előfordultak
betörések, besurranások. Szeretnénk a község lakosságát megvédeni a bűnözéstől.
A projekt teljes becsült költsége: 2 millió Ft, melynek 80 %-a pályázati pénz, 20 % az
önerő.
Most van itt a lehetőség a pályázat benyújtására. Egyenlőre itt is az adatlapot kell
benyújtani, mellyel jelezzük azt, hogy szeretnénk élni a pályázati lehetőséggel.
Jó lenne , ha pályázatunk eredményes lenne.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
Kérdések-hozzászólások:
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Javasolja a pályázat benyújtását. A képviselő-testület , a lakosság már régóta várt erre
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a lehetőségre. Most , ha itt a lehetőség, meg kell próbálni. Nagyon elszaporodtak a
betörések, besurranások.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Térfigyelő kamera rendszer beszerzésére
kiírt LEADER pályázat
benyújtására vonatkozó határozati javaslatot
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2011. ( IX. 2. ) számú
Határozata
Térfigyelő kamera rendszer beszerzése érdekében LEADER
benyújtásáról

pályázat

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete térfigyelő kamerarendszer
beszerzését és kiépítését határozza el.
Ezzel egyidejűleg a cél megvalósítása érdekében
Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület LEADER HACS ( célterület azonosítója:
58a02) által „ Kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz való
hozzáférés elősegítése, meglévő és új szolgáltatások fejlesztése. Közrend,
közbiztonság elősegítése” jogcímen kiírt pályázati felhívásra pályázatot kíván
benyújtani.
A pályázaton beszerzendő térfigyelő kamerarendszer
költsége: 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió forint.
Az eszközbeszerzés forrásai :
- Leader támogatás:
- Hantos Községi Önkormányzat i önerő:
Összesen:

2.000.000

beszerzési és kiépítési

1.600.000--Ft
400.000.--Ft

-Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához
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szükséges 20%- os önerőt 400.000.—Ft-ot a 2011. évi költségvetés tartalék terhére
biztosítja.
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer
beszerzése és kiépítése érdekében a pályázat benyújtásához elengedhetetlenül
szükséges adatlapot nyújtsa be, a pályázat benyújtásához szükséges előzetes
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az adatlap benyújtására 2011. szeptember 5.
Felelős: Fischer József polgármester
3.napirend
Fűnyíró kistraktor eszközbeszerzésre kiírt LEADER pályázat

benyújtása.

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

javaslatot

Fischer József polgármester:
Ez a pályázat is 80 %-os támogatottságú. Egy fűnyíró kistraktor beszerzésére nagy szükség
lenne, hiszen sajnos a közmunkások száma nagyon lecsökkent, s akiket alkalmazunk, azok is
csak négy órában dolgoznak.
Három-négy fő közmunkás munkájáét el lehetne végezni a kistraktorral.
A projekt teljes becsült értéke: 800.000.—Ft, melyből az önkormányzatot 160.000.- Ft.
terhelné.
Nagy segítség lenne az önkormányzat számára a fűnyíró kistraktor, mert szinte egy vállas
fűnyíró is belekerülne ennyi pénzbe.
Véleménye szint élni kell a pályázati lehetőséggel. Egyenlőre, ebben az esetben is csak az
adatlapot kell benyújtani. Ha az elbírálók tovább engedik, akkor lesz lehetőség a pályázat
benyújtására.
Egy próbát mindenképpen megér. Ha a három pályázatból egy nyer, már akkor is nyertünk.
Hiába tervezünk egyéb mást feladatot, ha nem írnak ki rá pályázatot. Véleménye szerint ezt
nem lehet elszalajtani.

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban kiküldött határozati
javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a Fűnyíró kistraktor eszközbeszerzésre kiírt LEADER pályázat
benyújtására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 101/2011. ( IX. 2. )számú
Fűnyíró kistraktor eszközbeszerzése érdekében LEADER pályázat
benyújtásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fűnyíró kistraktor
eszközbeszerzését határozza el.
Ezzel egyidejűleg a cél megvalósítása érdekében
Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület LEADER
HACS
( célterület
azonosítója: 58a02) által „
Kulturális, történelmi és szabadidős
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, meglévő és új szolgáltatások
fejlesztése. Közrend, közbiztonság elősegítése”
jogcímen kiírt pályázati
felhívásra pályázatot kíván benyújtani.
A pályázaton beszerzendő fűnyíró kistraktor beszerzési költsége: 800.000 Ft,
azaz Nyolcszázezer forint.
Az eszközbeszerzés forrásai :
- Leader támogatás:
- Hantos Községi Önkormányzat i önerő:
Összesen:

800.000

640.000.--Ft
160.000.--Ft

-Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges 20%- os önerőt 160.000.—Ft-ot a 2011. évi költségvetés tartalék terhére
biztosítja.
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a fűnyíró kistraktor
eszközbeszerzése érdekében a pályázat benyújtásához elengedhetetlenül
szükséges adatlapot nyújtsa be, a pályázat benyújtásához szükséges előzetes
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az adatlap benyújtására 2011. szeptember 5.
Felelős: Fischer József polgármester
4./ napirend
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Bejelentések.
Fischer József polgármester:
A nagy értékű Leader pályázatok benyújtásának határideje: szeptember 30.
Szeretne pályázatot benyújtani majd a temetőhöz vezető út – sétány, vagy kerékpárút
– megépítésére.
A pályázat benyújtását attól teszi függővé, hogy a Rákóczi – Hunyadi útra a tervezett
pályázatot be tudjuk-e nyújtani.
Ha azt be tudnánk nyújtani, akkor az lenne a fontosabb, az kerülne előtérbe, de az a
pénzünket is lekötné, már a temető út önerejéhez nem biztos, hogy lenne elegendő
önerőnk.
Jó lenne, ha mind a három pályázat nyerne, de ha csak egy, vagy kettő nyerne belőle,
az is nagyszerű lenne.
A pénz az önerőre, rendelkezésre áll. Úgy tudja, hogy ezeket a pályázatokat gyorsan
elbírálják, nem húzódnak el évekig.
Tudomása szerint a Faluvédő és Kulturális Egyesület is nyújt be pályázatot táncos
fellépő ruhákra.

Egyéb bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 8.30 - órakor bezárta.

K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző

/ : Hangyál Csaba :/
jkv. hitelesítő

