Tárnokréti Község Képviselő-testülete
3-6/2011./NY.
Jegyzőkönyv
Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2011. november 10-én tartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
A képviselő-testületi ülés kezdete: 1600 óra
A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Tárnokréti, Fő u. 63.
A képviselő-testületi ülésen jelenlévők:
Jankovits Ferencné polgármester
Erdélyi Józsefné alpolgármester
Buga Viktor
Nagy Szilárd
Takács Zsolt testületi tagok
A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
Dr. Molnár Erika jegyző
Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5 tagjából 5 fő
jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Elmondja, hogy a napirendi pontos sürgősségére
tekintettel az ülés összehívása telefonon történt. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
Napirend:
1. LEADER-pályázat benyújtása tájház felújítására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
2. LEADER-pályázat benyújtása „Apák napja” rendezvény megszervezésére.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Napirend tárgyalása:
1. napirendi pont: LEADER-pályázat benyújtása tájház felújítására.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az előzetes tervekkel ellentétben mégsem a közalapítvány
nyújt be pályázatot a tájház felújítására, mivel korábban az önkormányzat tett javaslatot a
LEADER-egyesületnek arra, hogy ilyen témában is lehessen pályázni. Erről a Pannónia
Kincse LEADER Egyesület igazolást állít ki, amiért a pályázatban plusz pont jár, és a
pályázat elbírálásakor ez sokat jelent. Javasolja tehát, hogy a tájház felújítására az
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önkormányzat nyújtson be pályázatot és a szükséges önerő összegét, 1.600.000,- Ft-ot
vállaljon a költségvetésében. Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2011.(XI.10.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM
rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse
LEADER Egyesület Kulturális, turisztikai és történelmi értékek bemutathatóvá
tételének támogatása (célterület azonosító: 1 016 039) célterületére.
A fejlesztés megnevezése: Tárnokréti Tájház felújítása
A fejlesztés helye: 9165 Tánokréti, Fő u. 24. hrsz: 125.
A beruházás teljes költsége: 5.344.005 Ft + Áfa, azaz 6.680.006 Ft
Támogatás intenzitása: nettó 95 %
A kalkulált támogatás összege: 5.076.805 Ft
A szükséges önerő összegét, 1.603.201 Ft-ot az önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2011. november 15.
2. napirendi pont: LEADER-pályázat benyújtása „Apák napja” rendezvény megszervezésére.
Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester
Jankovits Ferencné: elmondja, hogy az apák napi rendezvényre is az önkormányzatnak
kellene pályázni. Erről is kellene egy határozatot hozni, azzal, hogy az önrész összegét,
500.000,- Ft-ot az önkormányzat a költségvetésében finanszíroz. Szavazásra bocsátja a
javaslatot.
A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 5 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2011.(XI.10.) határozata
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM
rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse
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LEADER Egyesület Helyi és térségi hagyományőrző, kulturális
sportrendezvények támogatása (célterület azonosító: 1 016 053) célterületére.
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A fejlesztés megnevezése: Apák napja 2012
A fejlesztés helye: 9165 Tánokréti, Fő utca közösségi ház udvara HRSZ 63.
A beruházás teljes költsége: 2.000.000 Ft + Áfa, azaz 2.500.000 Ft
Támogatás intenzitása: nettó 100 %
A kalkulált támogatás összege: 2.500.000 Ft
A szükséges önerő összegét, 500.000 Ft-ot az önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
határidőben gondoskodjon.
Felelős: Jankovits Ferencné polgármester
Határidő: 2011. november 15.
Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 1630 órakor bezárja.
Kmf.
Jankovits Ferencné
polgármester

dr. Molnár Erika
jegyző

