Felsılajos Község
Önkormányzata
II/59/9/2014.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2014. június 26.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

25/2014. (VI. 26.) ÖH

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Alapszabályának elfogadása

26/2014. (VI. 26.) ÖH

A Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel
kötött visszatérítendı támogatásról szóló megállapodás
módosítása
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. június 26-án 13.15 órakor
Lajosmizsén a Városháza Dísztermében megtartott Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Czigány Lajos, Makainé Antal Anikó
képviselık. Kun János alpolgármester elıre jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön. A
Képviselı-testület létszáma összesen 4 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fı képviselı jelen van. Kun János alpolgármester elıre
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésünkön.
A meghívóban 4 napirendi pont szerepel, van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata?
Amennyiben nincs, akkor kérem, aki így egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirend
1.
2.

Elıterjesztı

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása

Juhász Gyula
polgármester
A Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött kölcsön- Juhász Gyula
szerzıdés módosítása
polgármester

3.

Egyebek

4.

Interpelláció

Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása
Juhász Gyula polgármester: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület már sok éve mőködik,
melynek Felsılajos is tagja. Pályázatokat figyelnek, különbözı programokat szerveznek, mint például
a Hírös Hét. Most az alapszabályt kell módosítani, mert Ágasegyháza, Ballószög kilépett Fülöpjakab
és Kunszállás viszont belépett az egyesületbe.
dr. Balogh László jegyzı: Jogszabályokhoz való igazítások történtek, célok, tevékenységek változtak
csak valamelyest, de érdemben különösebb változás nem történt a módosításban.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet,
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kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

25/2014. (VI. 26.) ÖH
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület Alapszabályának elfogadása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület alapszabályát elfogadja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2014. június 26.

2. napirendi pont:
A Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött kölcsön-szerzıdés módosítása
Juhász Gyula polgármester: A Homokhátság Egyesületet is az önkormányzatotok alapították,
bizonyos pályázatokhoz ad segítséget a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak is egyaránt.
Az Egyesület 2014. március 03-án kérelmezte 2014-2020 közötti programozási idıszak
vonatkozásában az egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési terület elızetes nyilvántartásba
vételét 18 településsel, melyet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2014. március 24. napján jóváhagyott,
miszerint a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület a LEADER Helyi Akciócsoportként
való elismerés feltételeinek megfelelt és a 2014-2020 közötti idıszakban is LEADER HACS-ként
mőködhet. 2012-ben 180 Ft/ lakos összegő visszatérítendı támogatást adtunk, most arra kérték az
önkormányzatokat, hogy ezt a pénzt még 2019. december 31-ig hagyjuk náluk, mert a mőködésük
múlik rajta. Így most tovább segítenénk ezzel azokat a pályázókat, akik az egyesület által szeretnének
pályázni. Reméljük a többi önkormányzat is így gondolja majd. Település szinten ez egyébként
178.000.- Ft-ot jelent. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy maradjon tovább ez az összeg náluk? Kérem, aki elfogadja a
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

26/2014. (VI. 26.) ÖH
A Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel
kötött visszatérítendı támogatásról szóló megállapodás módosítása

Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a LEADER HACS
jogcím birtokos Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtott - 2012.
augusztus 10. napján kötött Támogatási Megállapodás alapján, annak mőködési kiadásainak
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elıfinanszírozása céljából lakosságarányosan 180,- Ft/fı összegő - visszatérítendı támogatás
visszafizetési határidejét 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Támogatási Megállapodás módosításának elkészítésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2014. június 26.

3. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretne valaki szólni? Nem.

4. napirendi pont:
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Nincs. Mivel több napirendi pontunk nincs, így a
mai Képviselı-testületi ülést 13.30 órakor bezárom.

kmf.

/Juhász Gyula sk./
polgármester

/dr. Balogh László sk./
jegyzı
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