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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február
28-án megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Hajdú Csaba
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
képviselő
képviselő

Távol maradt:
Szalmási Tamás Ferencné
Horváth István

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

jegyző

Marics József polgármester:
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő testületi tag jelen
van, 2 fő igazoltan távol. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendkívüli ülés
összehívását a pályázati határidő közelsége indokolta. Elmondta, hogy a meghívó és
a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek.
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás,
észrevétel. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek
a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 28-i
rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Javaslat az EFOP-1.5.2-16 jelű, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben című pályázatra Bakonykúti, Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya,
Isztimér, Sárkeresztes és Moha településekkel konzorciumi formában - a
polgármester előterjesztésében
2. Egyebek
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Napirendek tárgyalása
1.) Javaslat az EFOP-1.5.2-16 jelű, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben
című
pályázatra
Bakonykúti,
Iszkaszentgyörgy,
Kincsesbánya, Isztimér, Sárkeresztes és Moha településekkel konzorciumi
formában - a polgármester előterjesztésében
Marics József polgármester:
Röviden ismertette a pályázattal kapcsolatos főbb tudnivalókat. A benyújtáshoz
minimum 4000 fő lakosságszám és legalább 5 település konzorciumi összefogása
szükséges. 250 milliós támogatásra lehet pályázni, melyhez önerő nem szükséges
és előfinanszírozással valósulhat meg.
Kincsesbányán
tartottak
egy
megbeszélést
Kincsesbánya,
Isztimér,
Iszkaszentgyörgy, Sárkeresztes, Moha polgármestereinek részvételével és úgy
döntöttek, hogy indulnak a pályázaton.
A gesztor Iszkaszentgyörgy önkormányzata lenne, a projektet Pojányi Balázs fogja
össze.
Kincsesbánya
polgármestere
javasolta,
hogy
Bakonykúti
ne
létszámarányosan részesüljön a támogatásból, hanem ha van jó ötlet, akkor e fölé is
lehet menni. Közösségerősítéssel, esélyegyenlőséggel, szociális gondozással
összefüggő programokra lehet pályázni. A támogatás 5 %-a fordítható
eszközbeszerzésre, pl. a játszótérre tervezett homokozóra, a közösségi helyiség
ablakcseréjére. A kismamák részéről is felmerült már igény babamasszázsra, de a
településen lakó sérült gyerekeket is be lehetne vonni a programba. A lakosság 10
%-át kell elérni, ez a kismamákkal Bakonykútiban már teljesül is. A pályázaton való
részvétel pénzbe nem kerül, ezért javasolja a benyújtását.
Hajdú Csaba képviselő:
Kérdése, hogy a pályázatírás hogyan történik?
Marics József polgármester:
Az ajánlattevő ingyenesen elkészíti a pályázatot, de a programok szervezéséből
részesül. 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyes alkalmazása támogatható a
projektmenedzsmenten belül, az ő személyüket a gesztor önkormányzat biztosítja.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
EFOP-1.5.2-16. jelű pályázat benyújtásáról
Bakonykúti Község Önkormányzati képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EFOP1.5.2-16 jelű, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című
pályázatra Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya, Isztimér, Sárkeresztes és Moha
településekkel konzorciumi formában.
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A képviselő-testület felhatalmazza Marics József polgármestert, hogy a támogatási
kérelem benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2.) Egyebek
Az egyebek napirenden belül kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

-----------------------------------------Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt,
majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző
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