
10askantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

10/2012. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. augusztus 08. 

napján (szerda) 16
00

 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Kaskantyú Községi Önkormányzat Polgármesteri  

Hivatal hivatalos helyisége 

Jelen vannak:  Ujházi Zsolt polgármester, Kelemen István, Sáfár 

Jánosné, Hermanné Németh Andrea és Kiss Pál 

képviselők. 

Filus Jánosné jegyző 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető  

Hiányzik:        Kukucska Sándor alpolgármester, Turú Gyula képviselő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A testületi ülés összehívása 

telefon történt, erre különösen sürgős esetben az SZMSZ lehetőséget ad. Tájékoztatja a 

képviselőket a rendkívüli testületi ülés okáról. Napirendi pontonként javasolja tárgyalni az 

alábbi napirendi pontokat: 

 

1. Pályázat benyújtása tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, 

rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagép beszerzése. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Hermanné Németh Andrea és Sáfár Jánosné  képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

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

 

NAPIREND 

 

1.) Pályázat benyújtása tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres 

felújítását biztosító vontatott munkagép beszerzése. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

 

1.) napirend 

Pályázat benyújtása tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres 

felújítását biztosító vontatott munkagép beszerzése. 
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Írásos előterjesztés kiosztva. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Csengőd – Tabdi – Kaskantyú települések önkormányzatai konzorciumot létrehozva közösen 

nyújtanának be pályázatot. Az előzetes árajánlat alapján kb. 10 m. Ft egy ilyen talajjavító gép 

bruttó ára, ebből 90 % támogatás és 10 % önerő, melyet a 3 település elosztana. Ehhez kellene 

a testület hozzájárulása. Az önrész kb. 335 e. Ft.   

 

(Határozat tervezet és konzorciumi együttműködési megállapodás felolvasása) 

 

Kiss Pál képviselő: 

Ez külön gép vagy csak olyan, amit vontatni kell? Egyetértek a pályázat benyújtásával, végre 

egyszer normális útjaink lesznek. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

A pályázott eszköz csak munkagép. A három településnek együtt nagyobb esélye van a 

sikeres pályázathoz. 

 

Kiss Pál képviselő: 

A glédert ki vontatná? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Megállapodás alapján, a helyi gazdákat is be lehetne vonni a munkába. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Egyelőre így képzeljük, a későbbiekben, ha forrást találnánk rá, tovább tudnánk lépni. Ez 

traktor után rögzíthatő, dönthető, 270 cm szélességben tud dolgozni. A kisebb susnyót ki tudja 

vágni, a nagyobb tuskókat pedig kikerüli.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Télen gondolom a havat is el lehet vele takarítani. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Igen. Ha ilyen gépet bérelnénk 27 e. Ft + ÁFA/ óra összeget kellene fizetnünk. 10 óra 

munkában már kifizettük az önerőt. Az orgoványi út a Közútkezelő KHT tulajdona, tavaly kb. 

15 órát dolgoztak ott nem is nagy területen, nekünk 80 km felett van a földesút hálózatunk.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Támogatják a tanyaprogramokat. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Tulajdonrész 33 %? 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Igen, a három település között egyenlő arányban. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Gondolom, hogy a költségek is megoszlanak. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Érdekeltek vagyunk a földes útjaink karbantartásában. Érdemes meglépnünk. 

 

Kiss Pál képviselő: 

Ha kölcsön akarja más település kérni? Hiszen ezen a három településen nem kell majd 

minden nap. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

Ez most csak a korzorcium létrehozásával benyújtandó pályázatról szól. Ilyen kérdésekről 

majd a nyertes pályázat után kell dönteni, ezek a kérdések újabb megállapodás tárgyát 

képezik.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Reakciókat még nem tudjuk, ez egy jó kezdeményezés, ami számunkra most igen fontos. Erről 

ráérünk majd akkor dönteni, ha már megvan a gép.  

 

A napirendi ponthoz újabb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúlag, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

36 /2012. (VIII. 8.) sz. Képv. test. hat. 

Pályázat benyújtása tanyás térségek külterületi 

földútjainak karbantartását, rendszeres 

felújítását biztosító vontatott munkagép 

beszerzésére 

 

HATÁROZAT  

 

Kaskantyú Község Képviselőtestülete  

 

1. egyetért azzal, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program 

keretében a TP-1-2012. számú, „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 

megőrzése és fejlesztése érdekében települési és térségi fejlesztések támogatására” 

meghirdetett pályázati kiírásra Csengőd, Kaskantyú, Tabdi települések tanyás térségek 

külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott 

munkagép beszerzése pályázatot nyújtson be,  

 

2. a pályázat benyújtására a határozat melléklete szerinti Konzorciumi együttműködési 

megállapodást köt Csengőd és Tabdi önkormányzataival,  

 

3.  a gépvásárlás költségét maximum bruttó 10.000.000,- Ft-ban határozza meg. A 

fejlesztés megvalósításához szükséges 10 % saját forrás 1/3-nak biztosítására 

kötelezettséget vállal a 2012. évi költségvetés terhére, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az önkormányzat 

képviseletében a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

 

36 /2012. (VIII. 8.) sz. Képv. test. hat. 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Pályázat benyújtására 

 

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 

aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 

célból, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által Tanyafejlesztési Program keretében a TP-1-

2012. számú, „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében 

települési és térségi fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázati kiírásra pályázatot 

nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös 

együttműködéssel megvalósítsák.  

 

A pályázat címe: Csengőd, Kaskantyú, Tabdi települések tanyás térségek külterületi 

földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagép beszerzése. (a 

továbbiakban Pályázat). 

 

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt Önkormányzatok, akik az 

1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél megvalósításában a Pályázatban foglalt 

cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen 

Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

 

Csengőd Község Önkormányzat 

Postacím: 6222 Csengőd, Dózsa György u 35. 

Székhely: 6222 Csengőd, Dózsa György u 35. 

Törzsszám: 724847 

Adószám: 15724849-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Baltás István polgármester 

Számlavezető pénzintézet neve: Rónasági Takarékszövetkezet  

Számlaszám: 52500037-11031002-00000000 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata 

Postacím: 6211 Kaskantyú, Hunyadi János u. 16. 

Székhely:6211 Kaskantyú, Hunyadi János u. 16. 

Törzsszám: 724869 

Adószám: 15724863-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Ujházi Zsolt polgármester 

Számlavezető pénzintézet neve: Rónasági Takarékszövetkezet Kiskőrösi Kirendeltsége 

Számlaszám: 52500075-11043807 

 

Tabdi Község Önkormányzata 

Postacím: 6211 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. 

Székhely: 6211 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. 

Törzsszám: 724892 

Adószám: 15724894-2-03 

Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Sándor polgármester 
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Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Kiskőrösi Kirendeltsége 

Számlaszám: 11732057-15338789 

 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Tabdi Község 

Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető) választják. 

 

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a 

Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez 

benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot 

képviselje. 

A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el.  

 

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat 

támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 

érdekében Konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek a projekt megvalósítására. 

 

5. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 

 

6. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a 

Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

 

 

Konzorcium vezetője 

 

 

Fábián Sándor 

Név 

Tabdi Község 

Önkormányzata 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

 

konzorciumi tag 

 

 

Baltás István 

Név 

Csengőd Község 

Önkormányzata 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

…………………………… 

 

konzorciumi tag 

 

 

Ujházi Zsolt 

Név 

Kaskantyú Község 

Önkormányzata 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

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

 

 

Kmft. 

 

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

       polgármester  jegyző 

 

  

 (:Hermanné Németh Andrea:)       (:Sáfár Jánosné:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   

 


