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Községi Onkormányzat Polgármesterétől
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MEGHÍvÓ
Újtikos KOzségi Önkormányzatának Képviselő- testülete
2018. április 13-án (péntek) 10.00 órai kezdettel

tartja §oron kívüli ülését,melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Újdkos.Községi Önkormányzat Tanácskozóterme
(4096 Ujtikos, A.rany Janos u.12)

NAPIRENDI PONTOK:

1.,

Javaslat a Leader pályáuati felhívások támogatási kérelmének benyújtására

Előterjesztó: Takács József polgrármester

Úidkos, 2018. április 10.
Takács József
polgármester

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2018. ápritis 13-án tartandó ülésóre

Tárry: Javaslat a Leadet pályéaati felhívások támogatási kérelmének benyújtására
Előterjesztő: Takács József polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

A LEADER által közzétett palyazatok közül az alábbi pályázatok benyújtását támogatom:

-

VP6-19-2,I-45-3-I7 kődszémú, I!úság-éslakosságmegtartó programok támogatása című
páJyénati felhívás, amelynek keretében a Falunappal egybekötött XI. Hagyomrá,rryőrző
.
Tésztafesáivál megrendezése ujtikoson elnevezésű rendezvény kerülne megrendezésre.
-vP6-19-2-1-45-4-|7 kódszámít Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek
fejlesztése" című pályazati felhívás, amely a közösségi Tér fejlesáésének második üteme.
A projekt keretében nóvelhető lenne az újtikosi rendezvényeknek helyt adó széchenyi tér. A
fejlesztés tartalmaz továbbá parkosítást, a közvilágítás megoldását, valamint egy köztéri
kemence elhelyezését is.

Aberuházásösszköltsége:
Az igényelt támogatás összege:

I1.478.824Ft,
9.757.000 Ft ,
- Az önkormányzati önerő összege: 1 .72l .824 Ft.
-

kérem a tisztelt képviselő-testületet az elóterjesztést megtargyalni és a döntést meghozni
szíveskedjen.

Újükos, 2018, április

1

1.

Takács József
polgármester

HATÁROZAT _TERVEZET
Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testü|etének
...../2018. (IV.13.) számú határozata

{1_tos .r1l,z,s§si Önkormányzat Képviselő- testülete meg!étrgya|ía a ,,Javaslat a Leader
yitslaati felhívások támogatási kérelmének benyújására'' vonaúzó előterjesztést és a VP619-2.-1.-45,3-17 kólszámú, I§y:19:é_. lakosságmegtartó programok tám ogaté,,u
ciÁti pityéoati
felhíváshoz kapcsolódóan az alábbihatározatothőzza:'

t.újtitos községi Önkormányzatárrak képviselőtestülete tiámogatási kérelmet nyújt be
u,YP6-19-2-1-45-3-í7 kődszémú, I§úság-és lakosságmeglartó programok trimogatasa Limt
felhívásra, mely.nek keretében a Falunappal egybekottitt xl. rrugyú,á"y őrző
TéJztÁsztivál

mcgrendezése últikoson elnevezésű rend-ezveii k".üln"
135/4 és 135/5 helyrajzi számon.

.;g;;;7";;;;"'- Úrrt".'u"-ri"*r"'

A pályrfuat összköltsége: 2.350.000 Ft,
- Az igényelt trámogatás összege: 2.000.000 Ft
,
- Az önkormányzati önerő összege: 350.000 Ft.
-

A

Képviselő-testület a 350.000
költségvetésébenbiaosítja.

2.

3.,

A Képviselő-testiilet felhatalmazza

Ft

összegű önerőt

az

önkormányzat

2018. évi

a polgrármestert a támogatási kérelem benyújtásrira.

Határidő: 2018. április 13.
Felelós: Takács József polgármester
Hozzászőlés nem hangzott el, kéri a képviselóket,hogy szavazzanak az előterlesáésben

HATÁROZAT

-

TERVEZET

Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2018. űV.13.) számú határozata

ÚjJils

.Kj_?séci ÖnkormáLrryzat Képviselő- testülete megüírgyalta a ,,Javaslat a Leader
yé!y*zat! fellwasok támogatrási kérelmének benyújt,ására'' vónaúzó előterjesáést és a
,,VP619-2-1-45,4-17 kódszámú, Közösségi tevékenységnek helyt adó épüietek és
teáetek
fejlesaése" címíipáIyánaíl felhíváshoz kapcsolódóan-az a]ab bi hatfuozűt hozza:

t.Yl]i!q, Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatási kérelmet nyújt Üe

u,YP6-19-2-1-45-4-17 kódszímú, Közösségi tevékenységnek helyiadó épületek és táriiletek
fejlesáése"című felhívásra, melynek keúébena koássegi ie. r.1.':;ita.,irruk
II. üteme
megnevezésúfejlesztés valósul meg az Újtikos belterület 135/i és I35l5
űlyrajzi."a.orr,

A beruhrázás összköltsége: lI.478.824Ft,
Az igényelt trámogatás összege: 9.757.000Ft.
- Az önkormányzati önerő összege: 1.721.824 Ft.
-

-

2.

A

Képviselő-testiilet

a

költségvetésébenbiztosítja.
3.,

I.721.824

A képviselő-testület felhatalm azza a

Határidő: 2018. ápdlis 13.
Felelós: Takács József polgrármester

Ft összegű

önerőt

az

önkormányzat 2018, évi

polgéLrmestert a támogatási kérelem benyújtására.

JELENrÉrr ív
Ú;tit os Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. dprilis 13. napjdn tartott

nyilvúnos ülésérű

szavazati ioggal ielen van:
Takács József pol grá:mester
Juhász Margit alpolgármester

Bodnar Imre képviselő
Molná,rné Bor Bemadett képviselő
Sandorné Kovács Ildikó képviseló
dr. Szokol Ildikó kirendelts ég-vezető
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Készült: 2018. április 13,-án újtikoson a Hajdúnánási Közös önkormányzati Hivatal újtikosi
Kirendeltségének hivatalos helyiségében10.00 órakor kezdődő, Újtikos Községi
Önkormányzatának Képviselótestiilete s o ron kív ü li nyílt ülé sén.
szavazati ioggal ielen vannak:

József
Juhász Margit
Bodnár Imre

polgármester

Takács

Molnámé Bor

dr. Szokol

Takács József polgármester: Köszönti

képviselő

Bemadett

Sándorné Kovács

Tanácskozási ioegal ielen van:

alpolgármester

lldikó

lldikó

képviselő
képviselő

kirendeltsóg-vezető

a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy

képviselő+estület 5 fővel határozatképes, ezerlael az ülést megnyida. Jegyzőkönyv

a

vezetésére

felkéri szedresiné Bor Evát, hitelesítésévelBodnrlr Imre képviselőt bízza meg. Ií!éria
képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontot.

A

képviselőlestület 5 igen szavazatt.ll, nem szavgiat és tartózkodás nélkül efogadta a

meghívóban sl,erepIő napirendi pontot.

Napirendi Pont:
Javaslat a Leader pá|yázati felhívások támogatási kérelménekbenyújtására
Előterjesáő: Takács József polgármester
1.,

Javaslat a Leader pályázati íelhívások támogatási kérelménekbenyújtására
Előterjesztő: Takács József polgármester
1.,

Takács József polgármester:
Elmondja, hogy a Hortobágyi Leader HACS-hoz lehetőség van pályázat benyújtására. Kettő
pá]lyázall kiírás az, amely támogatási igényt javasol benyújtani. Az egyik pá|yázat a fablnap
megrendezése. Az igényelt támogatás összege 2 000 000 Ft, az órkormányzati önerő összege
350 000 Ft,

Kérdezi, hogy van-e kérdés?

Hozzászőlás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadásaról.
szavazásban a képviselő-testiilet tagjai közül 5 íő yett lészt, a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodds néIkül elfugadta az előterjesztésben szereplő
h atár ozati j av as latot.

A

Újtitos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2018. (IV.13.) számú határozata

,,Javaslat a Leader
pályázali felhivások támogatási kérelménekbenyújtására" vonatkozó előterjesztést és a \rp619_2_1_45_3_11 kódszámú, I{úság_éslakosságmegtartó programok támogatása című pá]Iyázaíi

újtikos Községi önkormányzat Képviselő_ tesülete

megtár gyalta

a

felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

t,Újtikos Községi Önkorm ányzatának Képviselő-testiilete támogatási kérelmet nyújt be

a,,YP6-19-2-I-45-3- 17 kódszámú, I!úság-és lakosságmegtartó programok támogatása"című
felhívásra, melynek keretében a Falunappal egybekötött XI. Hagyományőrző T észtafesztívá|
megrendezése Ú;tikoson elnevezésű rendezvény kerülne megrend ezésre az Újtikos belterület
l35l4 és I35l5 helyrajzi számon.
2.350.000 Ft,
- A pályázat összköltsége:

Az igényelt támogatás összege: 2.000.000 Ft,
- Az önkormányzati önerő összege: 350.000 Ft.
-

2. A

Képviselő-tesület

a

350.000

Ft

összegű önerőt

az

önkormányzat

2018. évi

költségvetésében biztosítj a.
3.,

A Képviselő+estiilet felhatalmazza

a po\gármestert a támogatási kérelem benyújtására.

Ilatáridő:

2018. április 13,
Takács
József polgármester
Felelős:

Takács József poIgármester:
A másik pá|yázat a közösségi Tér fejlesztésének második üteme. A projekt keretében
növelhető az újtikosi rendezvényeknek helyt adó széchenyi tér. A fejlesáés tartalmaz továbbá
parkosítást, a köml|ágiíás megoldását, valamint egy köztéri kemence elhelyezését is. A

projekt összköltsége 11 478 000 Ft, melyhez
biztosítani.

l

700 000 Ft összegű önkormányzati

önerőt kell

Kérdezi, hogy van-e kérdés?

Molnárné Bor Bernadett képviselő:
Az iskola előtt
Kérdezi, hogy lenne - lehetősóg a pályázaton belül parkoló építésére?

a

parkoló sokszor sáros.

Takács József polgármester:
Elmondja, hogy ezen pályázaton belül nmcS lehetőség, de a későbbiekben szereülé ezt
megvalósítani.
Hozzászőlás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadásáról.

A

szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő ,ett íészt,a képviselő-testillet 5 igen
survazattal, nem szavazat és tattózkoüs nélkül elfugadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatol

Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2018. (IV.l3.) számú határozata

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testiilete megtárgyalta a ,,Javaslat a Leader
pá|yázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására" vonatkozó előterjesztést és a ,,VP6adó épületek és területek
19-2-1-45-4-17 kódszámú, Közösségi tevékenységnek

hell

fejlesztése" cimű páIyázati felhíváshoz kapcsolódóan az a|ábbí határozalot hozza:
Önkorm ányzaíának Képviselőtestiilete támogatási kérelmet nyújt be
a,,YP6-19-2-1-45-4- 17 kódszámú, Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és területek
fejlesztése"címúfelhívásra, melynek keretében a Közösségi tér felujításának IL üteme

l.Újtltos Községi

megnevezósú fejlesztés valósul meg az Últikos betterület 1]5/4 és l3515 helyrajzi számon.
1 1.478.824 Ft.
- A beruházás összköltsége:
-

Az igényelt támogatás összege: 9.757.000 Ft ,
Az önkormányzati önerő összege: I.'121.824Ft.

Képviselő-testiilet a 1.721.824
költségvetésében biztosítja,

2. A
3.

A Képviselő+estiilet felhatalmazza

Ft

összegű önerőt

az

önkormányzat 2018. évi

a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.

}íatáridő: 2018. április i3.,
§elelős: Takács József polgártester

Mivel az ülésen belül további |rozzászólás nem volt, Takáos József polgármester az ülést
bezárta.
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