HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. április 14-én 16:00 óra.
N A P I R E N D:

1. Javaslat a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló támogatási
kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Molnár Richárd alpolgármester

Határozat száma

Határozat tárgya

46/2015. (IV.14.)

Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére irányuló támogatási kérelem benyújtása.

Füzesabony, 2015. április 22.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Ideje:

Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
2015. április 14-én 16:00 óra

Jelen vannak:

Nagy Csaba polgármester, Molnár Richárd alpolgármester,
dr. Gondos István képviselő, Kovácsné Szűcs Noémi
képviselő, Ragó Attila képviselő, Veres Attila képviselő

Nem jelent meg:

Balsai Tamás képviselő, Sipos Attila képviselő, Tóthné Veres
Noémi képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző; dr. Bán János aljegyző;
Jegyzőkönyv-vezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket
és a Városi Televízió nézőit.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
A mai rendkívüli képviselő-testületi ülés az SZMSZ szerint lett összehívva.
Aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. Javaslat a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló támogatási
kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Molnár Richárd alpolgármester
Molnár Richárd alpolgármester:
A pályázattal kapcsolatban konkrétumokat még nem tudunk, mert a felhívás a
közeljövőben kerül kiírásra, amely gépjármű beszerzésre irányul.
Azért tartom fontosnak, hogy erről a testület döntsön, mert ha április közepén kiírásra
kerül, a hivatal pályázatot tudjon benyújtani. Ennek keretében új kisbuszt szeretne az
önkormányzat. Így összesen két mikrobusz lenne, ugyanazzal a funkcióval.

Ha a pályázat kiírásra kerül, azonnal be tudjuk nyújtani. Az érdeklődés valószínűleg
nagy lesz és rövid időn belül el fog fogyni a forrás, ezrét tartom fontosnak a napirendi
pont elfogadását.
Veres Attila képviselő:
Milyen gépjárművet tervezünk?
Molnár Richárd alpolgármester:
A pályázati kiírás fogja valószínűleg részletezni, amely nagy valószínűséggel
9 személyes mikrobusz lesz. 100%-os intenzitású pályázat. Mindenféleképpen
előnyére válik a városnak.
Veres Attila képviselő:
Csak egyet lehet pályázni?
Molnár Richárd alpolgármester:
Valószínűleg az is benne lesz a kiírásban. Ha egyet be tudunk adni, az már pozitív, ha
pedig nyerünk, az mindenképp előnyös.
Nagy Csaba polgármester:
100%-os támogatottságú a pályázat, de a 27%-os Áfá-t az önkormányzatnak kell állni,
amelyet a fejlesztési alap terhére biztosítunk.
Ragó Attila VOB elnök:
Nonprofit szervezetek is pályázhatnak. 9 fős kisbuszok, „B” kategóriás jogosítvánnyal
tudjuk üzemeltetni.
Nagy Csaba polgármester:
A polgárőrségnek is lehet pályázni, erről tájékozttatuk.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
46/2015. (IV.14.) képviselő-testületi határozat
1. Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Darányi Ignác Terv
EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 6/2015 (III.13.)
számú közleménye - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
rendelet megjelenéséről - alapján gépjármű támogatási kérelem összeállításáról és
az ehhez kapcsolódó szakmai terv elkészítéséről dönt. Amennyiben a támogatási
forrás megnyílik, az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be.

2. Füzesabony Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg
amennyiben megjelenik a kiírás. A pályázathoz szükséges áfa önerőt a képviselő
testület a fejlesztési alap terhére biztosítja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal illetve értelem szerint

Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a rendkívüli
nyilvános képviselő-testület ülését 16:10 órakor bezárja.

K.m.f.

____________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

