Pér Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
1832-10/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata 2012. október 24.-én (szerda) 16 órakor megtartott nyílt
képviselő-testületi ülésén.
Helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Herold Ádám polgármester
Kolonics Erzsébet alpolgármester
Szelecz László
ifj. Biliczki József
Szollinger János
Csendes Gábor
Csordás Gábor települési képviselők
Dr. Slánicz Katalin körjegyző
Horváth Frigyesné jegyzőkönyvvezető

Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, írásos meghívó kiküldésére került.
Napirend előtt:

1. Polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett munkáról, aktuális feladatokról, a
képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Napirendi javaslat:
1. A járási hivatalok kialakításával kapcsolatban kötendő megállapodás tervezetének
ismertetése
Előadó: dr. Slánicz Katalin körjegyző
2. Tájékoztató Pér Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának féléves teljesítéséről
Előadó: Herold Ádám polgármester
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(03.13.) Önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester

4. Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 1)
és Pér Község Önkormányzata, Vadvirág Óvoda Pér, Pér-Nagyszentjános
Községek Körjegyzősége, Öveges József Általános Iskola között kötendő
pénzforgalomi
keretszerződés
Előadó: Herold Ádám polgármester
5. Döntés az Öveges József Általános Iskola működtetésének feltételeiről
Előadó: Herold Ádám polgármester
6. Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Herold Ádám polgármester
7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre
LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével benyújtandó pályázat elfogadása

Előadó: Herold Ádám polgármester
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Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfeltartással fogadja el a napirendi javaslatot!
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi javaslatot.
Napirend előtt:
1. Polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett munkáról, aktuális feladatokról, a
képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Herold Ádám:
Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a Repülőtér fejlesztésének tárgyalásai valamint az
Önkormányzat és a Győr-Pér Repülőtér Kft. között kötendő bérleti szerződéssel kapcsolatos
egyeztetések voltak a leg időigényesebb , legjelentősebb feladatok.
Az egyeztetések eredményeként a jövő héten várhatóan a szerződések aláírására is sor
kerülhet.
Elmondja, hogy a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” keretében
benyújtott pályázat támogatási szerződését aláírta az Önkormányzat és a Belügyminisztérium
képviselője. A 3 165 000,-Ft átutalásra kerül a támogatási szerződés aláírását követően 10
napon belül. Elmondja, hogy köszöni a PATENT Biztonságtechnika Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. rugalmas hozzáállását, mert elkezdték a szerelési munkálatokat. A beruházás
költsége jóval meghaladná a pályázati összeget, de jelentős kedvezményt kap az
Önkormányzat a PATENT Kft-től Szollinger János képviselő közbenjárásának köszönhetően
Ezúton is köszöni a lakosság nevében.
Elmondja, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház felújításának második ütemében a Petőfi
Sándor utca felőli részének műveletei kezdődtek meg. A tető és nyílászárók cseréjét valamint
a belső felújításokat kell elvégezni rövid határidőn belül. Reményei szerint tavasszal a
kivitelező átadja a felújított épületrészt.
Elmondja, hogy a „Pannónia Kincse LEADER térségének népszerűsítésére” elnyert pályázat
keretén belül a Polgár Kálmán tanár úr által megírt könyv lektorálási és digitalizálási fázisban
van. Karácsonra díszkötetben megjelenésre kerülhet a könyv.
Elmondja, hogy a Péri Szebb Jövőt Közhasznú Egyesület által benyújtott pályázaton nyert
Csárda felújítási munkálatai is elkezdődtek.
Elmondja, hogy új pályázatok is megjelentek, amelyekre pályázni fog az Önkormányzattal
karöltve a Péri Katolikus Egyházközösség, a Református Egyház és a Mezőörsi Katolikus
Egyházközösség.
A Péri Katolikus Egyházközösség a katolikus templom felújítására, vízszigetelésére és 1
kőkereszt felújítására pályázik. A Református Egyházközösség a templom épületének
felújítására és tekerős kút felújítására pályázik.
A Mezőörsi Katolikus Egyházközség a mindszentpusztai templom padozatának felújítására és
a vízszigetelésre megoldására pályázik.
Az Önkormányzat a Hivatal épületének felújítására kezdte meg a pályázati anyag
előkészítését. A Hivatal épületének tető, nyílás záróinak cseréjével, szigetelésével és
homlokzat illetve belső festéssel készülnek a tervek.
A külterületi mezőgazdasági út felújítására- a pályázathoz az önerőt a gazdák rendelkezésére
bocsátották- beadott pályázat sajnos a fellebbezés után sem került támogatásra. A pályázat
tervezői hiba, félreértelmezés okra hivatkozással került elutasításra.
Elmondja, hogy a temető rendbetételét a Plébános úr felügyeletével elkezdték. Az elhagyott
kereszteket egy helyre összegyűjtik és kegyeleti szempontból elhelyezésre kerülnek a kijelölt
helyen. Elmondja, hogy a hátsó bejáratnál lévő konténerbe a zöldhulladékon kívül egyes
személyek mindenféle kommunális hulladékot elhelyeztek. Ezért ez a konténer elszállításra
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kerül. A konténert a ravatalozó mögé a református és katolikus temető együttes feljáró részére
helyezik el.
Elmondja, hogy a hátsó lépcső rendbetételét is elkezdik rövidesen.
Megkéri Csendes Gábor képviselőt, hogy a már meglévő hulladéktároló kerethez hasonlót
legyártani szíveskedjenek, ha lehetséges.
A repülőtér fejlesztéséhez kapcsolódó területrendezésekkel kapcsolatos szerződések
reményeik szerint november 15-től aláírásra kerülnek és rendeződnek a tulajdonviszonyok.
Elmondja, hogy csütörtökön, november 01-én a Kálvária szentelésére 17 órakor kerül sor .
Tisztelettel meghívja a község lakosságát. A három kőkereszt felállításában közreműködők
munkáját és anyagi hozzájárulását köszöni Pér Önkormányzata nevében.
Elmondja, hogy a Mindszenti Napok 2013. június 28-29-30-án kerülnek megrendezésre.
Javasolja egy főszervező kijelölését és várja az önkéntes jelentkezőt a képviselő-testület
soraiból. Önként jelentkező nem lévén javasolja rendezvényszervező munkájának
igénybevételét. Elmondja, hogy előzetesen tárgyalást folytatott Kertész Regina
rendezvényszervezővel, akit szeretne bemutatni a képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával.
Elmondja, hogy a LORD együttes 40 éves jubileumi koncertsorozatot szervez és szeretné
december 15-én kibérelni a Petőfi Sándor Művelődési Házat. Ez egy belépőjegyes rendezvény
lesz , amelyet ők bonyolítanak teljes egészében büfé üzemeltetésével. A terembérlet 50.000,Ft+ÁFA , de a megállapodásban rögzítésre kerül, hogy az áramfogyasztással kapcsolatos
költségeket a LORD együttes viselje.
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a két ülés közötti beszámolót
1 napirendi pont:
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatban kötendő megállapodás tervezetének
ismertetése
Előadó: dr Slánicz Katalin körjegyző
Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai megkapták a járási hivatalok kialakításával
kapcsolatban kötendő megállapodás tervezetének dokumentumait. Sajnálja, hogy ilyen
megállapodás aláírására kényszerülnek. Előkészítetlennek és kapkodó intézkedésnek gondolja
az elmúlt hetek történéseit, aminek hátrányos következményeit az Önkormányzatok fogják
viselni.
Dr. Slánicz Katalin:
Elmondja, hogy 2012. október végéig minden önkormányzatnak megállapodást kell kötni a
területileg illetékes Kormányhivatallal. Ezeknek a megállapodásoknak tartalmaznia kell az
átadandó státuszokat, az eszközöket és az átadandó köztisztviselők és munkavállalók
névsorát. Elmondja, hogy 2012. évben már folyamatosan adatokat kellett szolgáltatni a
Kormányhivatal felé a meglévő eszközállományról és létszámadatokról. Ezek után döntöttek
arról a létszámról és eszközökről, amelyeket át kell adnia az önkormányzatnak a járási hivatal
részére. Pér-Nagyszentjános Községek esetében ezt a számot 3 főben állapították meg. kettő
fő köztisztviselő és 1 fő munkavállaló személyében. A megállapodás tervezetek ezen
eszközök és köztisztviselők átadásáról szólnak. A másik megállapodás tervezet pedig a
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kormányhivatali ügysegéd Pér község önkormányzati hivatalában történő tevékenységének
feltételeiről szól. Elmondja, hogy az ügysegéd tevékenységének feltételeiről egyéb információ
nem áll rendelkezésre. Az ügygondnok tevékenységéről majd a felállításra kerülő járási
hivatal vezetőjével fognak megállapodást kötni az Önkormányzatok.
Szollinger János:
Elmondja, hogy nagyon diktátumos színezete van a megállapodás tervezetnek.
dr. Slánicz Katalin:
Elmondja, hogy a megállapodás tervezet a Kormányrendelet 2.sz. melléklete és nem a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal munkatársai által elkészített megállapodás tervezet.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy nem szívesen, de kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Teljességi
nyilatkozat megtételére és a Kormányhivatallal kötendő megállapodás aláírására. Elmondja,
hogy az aláírást meg lehet tagadni, de 2012. november 15-ig a Kormányhivatal vezetője
határozatban fogja elfogadni ezeket a megállapodás tervezeteket.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület ellenszavazat nélkül egy tartózkodással, 6-1
arányú igen-nem szavazattal a következő határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2012. (X.24.) határozata
1. Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatalok kialakításáról szóló
előterjesztést (vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket) megismerte és az abban foglaltakat
tudomásul veszi.
2. Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pér Község Önkormányzat
Polgármestert, hogy aláírja – a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, továbbá a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján – az 18321/2012. iktatószámú előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Megállapodás a járási
hivatalok kialakításához” elnevezésű, Pér Község Önkormányzata - Nagyszentjános Község
Önkormányzata, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal között létrejövő
megállapodást.
3. Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pér Község Önkormányzat
Polgármestert, hogy a Teljességi Nyilatkozatot megtegye.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: 2012. október 25.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület ellenszavazat nélkül egy tartózkodással, 6-1
arányú igen-nem szavazattal a következő határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2012. (X.25.) határozata
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1. Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatalok kialakításáról szóló
előterjesztést (vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket) megismerte és az abban foglaltakat
tudomásul veszi.
2. Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pér Község Önkormányzat
Polgármesterét, hogy aláírja – a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, továbbá a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján – az 18321/2012. iktatószámú előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Megállapodás a járási
hivatalok kialakításához” elnevezésű, Pér Község Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal között – ügysegédi szolgáltatás nyújtása tárgyában - létrejövő
megállapodást.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: 2012. október 25.

2. napirendi pont:
Tájékoztató Pér Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának féléves teljesítéséről
Előadó: Herold Ádám polgármester
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámoló főbb számadatait.
Elmondja, hogy az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodását jónak találja.
Kolonics Erzsébet:
Nagyon nagy eredmény, hogy a folyószámlahitel igénybevételét sikerült 6.537 894,-Ft-ra
lecsökkenteni. Ez mindenképpen a takarékos és megfontolt gazdálkodás eredménye.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a pénzügyi beszámolót és a következő határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2012. (X.25.) határozata
arról, hogy a pénzügyi beszámolót elfogadja Pér Község Önkormányzata 2012. I. félévi
gazdálkodásáról
Felelős: Herold Ádám
Határidő: azonnal

3. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(03.13.) Önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Herold Ádám polgármester

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.13.) Önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Herold Ádám:
Elmondja, hogy a költségvetés rendeletének módosítására a központosított előirányzatok
módosulása miatt kerül sor.
Ismerteti a képviselő-testület által megkapott rendelet tervezet tartalmát.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás a következő
rendeletet alkotja.
Pér Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2012. (X.25.) számú rendelete Az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.13.) Önkormányzati rendelet
módosításáról

4. napirendi pont:
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 1) és Pér
Község Önkormányzata, Vadvirág Óvoda Pér, Pér-Nagyszentjános Községek
Körjegyzősége, Öveges József Általános Iskola között kötendő pénzforgalomi
keretszerződés
Előadó: Herold Ádám
Herold Ádám:
Elmondja, hogy elkészültek a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet és Pér község
Önkormányzata, Pér-Nagyszentjános községek körjegyzősége és intézményei között
megkötendő pénzforgalmi keretszerződések tervezetei. Kéri a képviselő-testület
felhatalmazását a szerződések aláírására. Emlékezteti a képviselőket, hogy a
takarékszövetkezet az ajánlatát már korábbi testületi ülésen megvitatták és elfogadták, a
bankváltás elsődleges oka, hogy az önkormányzat számlavezető bankja elutasította az
önkormányzat hitel iránti kérelmét, mely hitel felvételét az Integrált Közösségi Tér kialakítása
tette szükségessé.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2012. (X.25.) határozata
arról, hogy Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonhalma és Vidéke
Takarékszövetkezet (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u.1. cégjegyzékszám: 08 02 000928) és
Pér Község Önkormányzata között kötendő – jelen jegyzőkönyv mellékletét képező pénzforgalmi keretszerződés, betéti keretszerződés, az általános szerződési feltételekre
vonatkozó szerződés, szolgálati szerződés, továbbá az Electronic Banking rendszert igénylő
számlatulajdonosokkal kötendő szerződés, a kölcsönszerződés, a hitelszerződés a
pénzforgalmi bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez szükséges szerződés tartalmát
megismerte és azokat elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a fent hivatkozott szerződések aláírására.
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Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Herold Ádám polgármester dr. Slánicz Katalin körjegyző
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2012. (X.25.) határozata
arról, hogy Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonhalma és Vidéke
Takarékszövetkezet (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u.1. cégjegyzékszám: 08 02 000928) és
Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége között kötendő – jelen jegyzőkönyv mellékletét
képező - pénzforgalmi keretszerződés, betéti keretszerződés, az általános szerződési
feltételekre vonatkozó szerződés, szolgálati szerződés az Electronic Banking rendszert
igénylő számlatulajdonosokkal kötendő szerződés tartalmát megismerte és azokat elfogadja.
Felhatalmazza a körjegyzőt a fent hivatkozott szerződések aláírására.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Herold Ádám polgármester dr. Slánicz Katalin körjegyző
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2012. (X.25.) határozata
arról, hogy Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonhalma és Vidéke
Takarékszövetkezet (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u.1. cégjegyzékszám: 08 02 000928) és
az Öveges József Általános Iskola között kötendő – jelen jegyzőkönyv mellékletét képező pénzforgalmi keretszerződés, betéti keretszerződés, az általános szerződési feltételekre
vonatkozó szerződés, szolgálati szerződés az Electronic Banking rendszert igénylő
számlatulajdonosokkal kötendő szerződés, szerződések tartalmát megismerte és azokat
elfogadja.
Kéri és megbízza az iskola igazgatóját a fent hivatkozott szerződések aláírására.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Herold Ádám polgármester, dr. Slánicz Katalin körjegyző
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2012. (X.25.) határozata
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arról, hogy Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannonhalma és Vidéke
Takarékszövetkezet (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u.1. cégjegyzékszám: 08 02 000928) és a
Vadvirág Óvoda között kötendő – jelen jegyzőkönyv mellékletét képező - pénzforgalmi
keretszerződés, betéti keretszerződés, az általános szerződési feltételekre vonatkozó
szerződés, szolgálati szerződés az Electronic Banking rendszert igénylő
számlatulajdonosokkal kötendő szerződés, szerződések tartalmát megismerte és azokat
elfogadja.
Kéri és megbízza az óvoda vezetőjét a fent hivatkozott szerződések aláírására.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Herold Ádám polgármester dr. Slánicz Katalin körjegyző

5. napirendi pont:
Döntés az Öveges József Általános Iskola működtetésének feltételeiről
Előadó:Herold Ádám
Herold Ádám:
Elmondja, hogy a döntés elnapolását javasolja, mert időközben 2012. november 15-re
módosult a határideje, hogy az Önkormányzat az Öveges József Általános Iskola
működésének feltételeiről dönteni kényszerüljenek.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2012. (X.25.) határozata
arról, hogy az Öveges József Általános Iskola 2013. január 1. napjától történő
működtetésének feltételeiről szóló döntését elnapolja
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: 2012. november 15.

6. napirendi pont:
Csatlakozás
a
Előadó: Herold Ádám

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Ösztöndíjpályázathoz

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati
fordulójához való csatlakozás időpontja 2012. október 26. Az előző években 300.000,-Ft
támogatási összeget irányozott elő az Önkormányzat, amelyet a költségvetés készítésénél
figyelembe kell venni. Ezt a csatlakozást az Önkormányzat nem vonhatja vissza. A 2012.
évben úgy kell ezt az Önkormányzatnak megtennie, hogy a 2013. évi költségvetési
keretszámok nem ismeretesek. Ennek ellenéri, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ezt a
hagyományt ne szakítsák meg és fogadják el a határozati javaslatot.
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A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2012. (X.25.) határozata
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulóhoz, és a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (EPER) való csatlakozásról
1. Pér Község Önkormányzata 2012. október 26-ig csatlakozik a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
2. Pér Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez
3. Az ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusára egy időben ír ki pályázatot
4. A pályázat kiírásának határideje 2012.október 26.
5. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében a fenti célra 300.000.-ft, azaz
háromszázezer forint támogatási összeget irányoz elő, amelyet a költségvetés
készítésénél figyelembe kell venni.
6. Tudomással bír arról, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok
kiírását követően nem vonhatja vissza.
Felelős: Herold Ádám polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre LEADER
Helyi Akciócsoport közreműködésével benyújtandó pályázat elfogadása
Előadó: Herold Ádám

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Herold Ádám:

Elmondja, hogy megjelent az MVH falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi
Akciócsoport közreműködésével benyújtható pályázatok részletes leírása a 156/2012. (X.05.)
számú Közleményében. Az Önkormányzat a Hivatal épületének felújítását szeretné
megvalósítani. Elmondja, hogy a pályázat előkészítését elkezdték. Az épület
tetőszerkezetének felújítását, a nyílászárók cseréjét, hőszigetelést és a homlokzati festést és
valamennyi belső felújítást szeretne az Önkormányzat. A pályázat benyújtásának határideje
2012. november 15. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2012. (X.25.) határozata
arról, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a tulajdonában lévő Pér 372 helyrajzi szám
alatt felvett önkormányzati épület fejlesztéséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes
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szabályairól szóló A Magyar Közlöny 2012. évi 129. számában megjelent a Vidékfejlesztési
Miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendeletében foglaltak szerint.
Pér Község Önkormányzata a 372 hrsz. alatt felvett épület felújításának beruházását a fent
nevezett támogatási forrásból kívánja megvalósítani:
A projekt bruttó összköltségvetése:10 601 100
A projekt nettó összköltségvetése:8 347 323
Igényelt támogatás: 10 500 000
Felelős: Herold Ádám, polgármester
Dr. Slánicz Katalin, körjegyző
Határidő: 2012. november 15.

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 18 órakor
bezárta a képviselő-testületi ülést.

k. m. f.

Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
körjegyző
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