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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

9/2011. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. szeptember 28 

napján (szerdán) 17
00

 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Hermanné 

Németh Andrea, Kiss Pál, Kelemen István, Sáfár Jánosné képviselők. 

            Filus Jánosné jegyző 

            Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:      Turú Gyula  képviselők 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés 

összehívásának okáról. Nem volt idő meghívó kiküldésére, telefonon történt az ülés 

összehívása. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Sáfár Jánosné és Kiss Pál képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot. A napirendet a testület ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

 

NAPIREND 

 

1. LEADER pályázat benyújtása 

Előterjesztő: polgármester 

 

1.) napirend 

LEADER pályázat benyújtása 

 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tájékoztatja a képviselőket LEADER pályázat beadásának lehetőségéről. A projekt adatlapot 

e hónap 29-ig kell beadni az illetékes LEADER HACS-hoz, melyet az a LEADER 

kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál. Döntést hoz arról, hogy a kidolgozott 
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LEADER kritériumokhoz illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. Amennyiben az 

előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést, úgy támogató 

nyilatkozatot ad ki, amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító nyilatkozatot ad a 

pályázónak. 

A konkrét pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus 

úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett 

formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített 

formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt 

formában kell csatolni a pályázathoz. 

Mi a célterületek közül a „rendezvényhelyszínek, kulturális színterek fejlesztése” címűt 

választottuk és ezen belül a rendezvényterületünkön található szabadtéri színpad 

tetőszerkezetét szeretnénk megépíteni. Az önkormányzat a nettó költség 100 %-ra pályázhat 

az Áfa jelentkezik önerőként. Rendelkezésre áll az árajánlat is. A nettó összeg 1 279 690 Ft. 

ennek az Áfa-ja jelenleg 319 923 Ft. A jövő évben az Áfa vélhetően 25 %-ról 27 %-ra 

emelkedik, tehát az önerő is növekedik. Az önerő remélhetőleg felajánlásokból megoldható 

lesz. Civil szerezetek és lakossági csoportok már két éve gyűjtenek a színpad megépítésére. 

És ezt be tudjuk az önerőbe építeni. 

A polgármester ismerteti a megvalósítandó tető műszaki tartalmát. Fa szerkezű fix tető 

készülne zsindely borítással, mely túl nyúlik a színpadon. A várható megvalósítás a jövő 

tavasszal lehetséges. Kéri a testületet, hogy támogassa a pályázat benyújtását. 

 

A képviselők egyet értettek a javaslattal. 
 
 

Egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat tervezetet terjeszti 

a képviselő-testület elé elfogadásra. 
 
     /2011.(IX. 28.)sz.Képv.test.hat 

LEADER pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete 

1. Pályázatot nyújt be a LEADER rendezvényhelyszínek, kulturális színterek fejlesztése 

célterületen belül a szabadtéri színpad tetőszerkezetének megépítésére. 

2. Az önerő fedezetéhez igénybe kívánja venni a civil szervezetek anyagi támogatását. A 

hiányzó összeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

3. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. 

 

Határidő: október 31. 

Felelős: polgármester 

 

 
 

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

34/2011.(IX. 28.)sz.Képv.test.hat 

LEADER pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T 
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Kaskantyú Község Képviselő-testülete 

1. Pályázatot nyújt be a LEADER rendezvényhelyszínek, kulturális színterek fejlesztése 

célterületen belül a szabadtéri színpad tetőszerkezetének megépítésére. 

2. Az önerő fedezetéhez igénybe kívánja venni a civil szervezetek anyagi támogatását. A 

hiányzó összeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

3. Felhatalmazza Ujházi Zsolt polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. 

 

Határidő: október 31. 

Felelős: polgármester 

 

 
 

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

     (:Ujházi Zsolt:)  (:Filus Jánosné:) 

       polgármester  jegyző 

 

 

 (:Sáfár Jánosné:)       (:Kiss Pál:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   


