
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
amely készült a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében Hangony Község 
Önkormányzatának Képviselő – Testülete, Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő 
– Testülete, valamint Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete 2017. 
január 25. napján 15.00 órától megtartott együttes ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
Hangony Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete tagjai:  
 

Kovács Szilárd  polgármester 

Varga Szabolcs  alpolgármester 

Bartók Péter   települési képviselő 

Kovács Róbert   települési képviselő 

Tiszáné Tanicsár Mária települési képviselő 

Szilágyi István   települési képviselő 

 
Távolmaradt: Bartók László települési képviselő, aki távolmaradását előzetesen jelezte a 

polgármester felé. 
 
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete tagjai: 

 

Elek István   polgármester 

Holló Jánosné   alpolgármester 

Bodnár Attila   települési képviselő 

Elek János   települési képviselő 

 
Távolmaradt: Medve Róbert települési képviselő, aki távolmaradását előzetesen jelezte a 

polgármester felé. 
 
Kissikátor Község Képviselő - Testület tagjai: 
 

Kocsik László   polgármester 

Kocsik Bertalan  alpolgármester 

Kovács László  települési képviselő 

Maruzsi János  települési képviselő 

Molnár Tibor    települési képviselő 

 
Az együttes képviselő-testületi ülésen jelen van továbbá Henyecz Sándorné jegyző, Dr. 
Sallai Attila jogi tanácsadó és Molnár Imre jegyzőkönyvvezető. 
  
Kovács Szilárd polgármester 15.00 órakor megnyitja az ülést, köszönti az együttes 
testületi ülésen megjelenteket, üdvözli Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő – 
Testületét, valamint Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő – Testületét. 
Megállapítja, hogy Hangony Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete 
határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 fő jelen van. 
 
Elek István polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy 
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete határozatképes, mivel 5 
képviselőből 4 fő jelen van. 
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Kocsik László polgármester üdvözli a megjelenteket, ezt követően megállapítja, hogy 
Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete határozatképes, mivel 5 fő 
képviselőből 5 képviselő jelen van. 
 
Kovács Szilárd polgármester ezt követően ismerteti az ülésre a javasolt napirendi 
pontokra vonatkozó javaslatát.  
 
1./ A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása 

     előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző 
 
2./ Indítványok, javaslatok, aktuális feladatok 
   
A napirendekre vonatkozó javaslatát a képviselők egyöntetűen elfogadják az alábbiak 
szerint:  
 
1./ A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása 

     előterjesztő: Henyecz Sándorné jegyző 
 
2./ Indítványok, javaslatok, aktuális feladatok 
 
 
Ezt követően rátérnek a tárgyalt napirendi pontokra. 
 
 
1./ A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

megtárgyalása 
 
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal 2017. évi 
költségvetéséről készült határozati javaslatot a képviselők előzetesen megkapták. Kéri a 
polgármestereket és a képviselőket, tegyék meg javaslataikat, mondják el véleményüket a 
közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésével kapcsolatban. 
 
Mivel a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésével kapcsolatosan vélemény, 
észrevétel nem hangzik el, Kovács Szilárd polgármester szavazásra kéri fel a Hangony 
Községi Önkormányzat Képviselő – Testületét az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat alapján. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő. 6 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 
 

Hangony Község Önkormányzat Képviselő – Testülete 
1/2017. (I. 25.) határozata 

A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
 
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeinek főösszegét 40.697.193 Ft-ban 

állapítja meg. 
 
A megállapított bevételi fő összeg: 
Irányító szervi támogatás:       40.624.600 Ft 
Előző évi maradvány             72.593 Ft 
                                                                                             40.697.193 Ft 
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2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadások fő összegét 40.697.193 Ft-ban 

állapítja meg. 
 
A megállapított kiadási főösszeg részletezése:  
Személyi juttatások:       29.428.135 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok:      6.611.734 Ft 
Dologi kiadások:         2.352.000 Ft 
Működési célú támogatás:       2.305.324 Ft 
                                                                                             40.697.193 Ft       
 
Kiadások részletezése: 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:   26.210.885 Ft 
Céljuttatás:             57.160 Ft 
Helyettesítés:           600.000 Ft 
Béren kívüli juttatás:        1.490.090 Ft 
Közlekedési költségtérítés:         600.000 Ft 
Egyéb költségtérítés:          200.000 Ft 
Külső személyi juttatások:         270.000 Ft 
Személyi juttatás:      29.428.135 Ft 
 
Szociális hozzájárulási adó:      6.042.353 Ft 
Egészségügyi hozzájárulás:          284.395 Ft 
Munkáltató által fizetett SZJA        284.986 Ft 
Munkaadói járulék:        6.611.734 Ft 
 
Készletbeszerzés:          100.000 Ft 
Szolgáltatási kiadások:       1.655.000 Ft 
Kiküldetés kiadásai:           150.000 Ft 
Vásárolt ÁFA           447.000 Ft 
Dologi kiadások:        2.352.000 Ft 
 
Működési célú támogatás:         2.305.324 Ft   
 
3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő-testület 2017. évre 10 főben állapítja 

meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
200 eFt-ban határozza meg.  

 
4. A fel nem használt személyi juttatások előirányzatát a jegyző a polgármesterek 

egyetértésével jutalmazásra használhatja fel. 
 
5. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének forrása: 

A megállapított bevételi főösszegen belül az irányítószervi támogatás forrása az 
önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely normatívát 2017. évben Hangony 
Község Önkormányzata kap meg. A normatíva és a közös önkormányzati hivatal 
működési kiadási főösszege között különbözetet (2.305.324.-Ft) a fenntartó 
önkormányzatok a székhely és a kirendeltségek hivatalainak működtetésére fordítják 
lakosságarányos felosztás szerint.  A tervezett előző évi maradvány a 2016. október 2-án 
megtartott országos népszavazással kapcsolatos kiadások forrása. 

 
A lakosságszám arányos felosztás az alábbi:  
Hangony  (1609fő)   1.329.485 Ft 
Domaháza (866 fő)      715.560 Ft 
Kissikátor  (315 fő)     260.279 Ft 
 
6. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a 

2017. évi költségvetési évben gondoskodjon.  
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Határidő: folyamatos 
Felelős:   Henyecz Sándorné jegyző 
 
 
Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
tárgyában. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 
 

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 
1/2017. (I. 25.) határozata 

A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
 
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeinek főösszegét 40.697.193 Ft-ban 

állapítja meg. 
 
A megállapított bevételi fő összeg: 
Irányító szervi támogatás:       40.624.600 Ft 
Előző évi maradvány             72.593 Ft 
                                                                                             40.697.193 Ft 
 
2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadások fő összegét 40.697.193 Ft-ban 

állapítja meg. 
 
A megállapított kiadási főösszeg részletezése:  
Személyi juttatások:       29.428.135 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok:      6.611.734 Ft 
Dologi kiadások:         2.352.000 Ft 
Működési célú támogatás:       2.305.324 Ft 
                                                                                             40.697.193 Ft       
 
Kiadások részletezése: 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:   26.210.885 Ft 
Céljuttatás:             57.160 Ft 
Helyettesítés:           600.000 Ft 
Béren kívüli juttatás:        1.490.090 Ft 
Közlekedési költségtérítés:         600.000 Ft 
Egyéb költségtérítés:          200.000 Ft 
Külső személyi juttatások:         270.000 Ft 
Személyi juttatás:      29.428.135 Ft 
 
Szociális hozzájárulási adó:      6.042.353 Ft 
Egészségügyi hozzájárulás:          284.395 Ft 
Munkáltató által fizetett SZJA        284.986 Ft 
Munkaadói járulék:        6.611.734 Ft 
 
Készletbeszerzés:          100.000 Ft 
Szolgáltatási kiadások:       1.655.000 Ft 
Kiküldetés kiadásai:           150.000 Ft 
Vásárolt ÁFA           447.000 Ft 
Dologi kiadások:        2.352.000 Ft 
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Működési célú támogatás:         2.305.324 Ft   
 
3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő-testület 2017. évre 10 főben állapítja 

meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
200 eFt-ban határozza meg.  

 
4. A fel nem használt személyi juttatások előirányzatát a jegyző a polgármesterek 

egyetértésével jutalmazásra használhatja fel. 
 
5. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének forrása: 

A megállapított bevételi főösszegen belül az irányítószervi támogatás forrása az 
önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely normatívát 2017. évben Hangony 
Község Önkormányzata kap meg. A normatíva és a közös önkormányzati hivatal 
működési kiadási főösszege között különbözetet (2.305.324.-Ft) a fenntartó 
önkormányzatok a székhely és a kirendeltségek hivatalainak működtetésére fordítják 
lakosságarányos felosztás szerint.  A tervezett előző évi maradvány a 2016. október 2-án 
megtartott országos népszavazással kapcsolatos kiadások forrása. 

 
A lakosságszám arányos felosztás az alábbi:  
Hangony  (1609fő)   1.329.485 Ft 
Domaháza (866 fő)      715.560 Ft 
Kissikátor  (315 fő)     260.279 Ft 
 
6. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a 

2017. évi költségvetési évben gondoskodjon.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Henyecz Sándorné jegyző 
 
 
Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
tárgyában. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő. 5 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 

1/2017. (I. 25.) határozata 
A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete döntése, hogy mint a Hangonyi 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója a  
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeinek főösszegét 40.697.193 Ft-ban 

állapítja meg. 
 
A megállapított bevételi fő összeg: 
Irányító szervi támogatás:       40.624.600 Ft 
Előző évi maradvány             72.593 Ft 
                                                                                             40.697.193 Ft 
 
2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadások fő összegét 40.697.193 Ft-ban 

állapítja meg. 
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A megállapított kiadási főösszeg részletezése:  
Személyi juttatások:       29.428.135 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok:      6.611.734 Ft 
Dologi kiadások:         2.352.000 Ft 
Működési célú támogatás:       2.305.324 Ft 
                                                                                             40.697.193 Ft       
 
Kiadások részletezése: 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:   26.210.885 Ft 
Céljuttatás:             57.160 Ft 
Helyettesítés:           600.000 Ft 
Béren kívüli juttatás:        1.490.090 Ft 
Közlekedési költségtérítés:         600.000 Ft 
Egyéb költségtérítés:          200.000 Ft 
Külső személyi juttatások:         270.000 Ft 
Személyi juttatás:      29.428.135 Ft 
 
Szociális hozzájárulási adó:      6.042.353 Ft 
Egészségügyi hozzájárulás:          284.395 Ft 
Munkáltató által fizetett SZJA        284.986 Ft 
Munkaadói járulék:        6.611.734 Ft 
 
Készletbeszerzés:          100.000 Ft 
Szolgáltatási kiadások:       1.655.000 Ft 
Kiküldetés kiadásai:           150.000 Ft 
Vásárolt ÁFA           447.000 Ft 
Dologi kiadások:        2.352.000 Ft 
 
Működési célú támogatás:         2.305.324 Ft   
 
3. A közös önkormányzati hivatal létszámát a képviselő-testület 2017. évre 10 főben állapítja 

meg, továbbá a közös önkormányzati hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét 
200 eFt-ban határozza meg.  

 
4. A fel nem használt személyi juttatások előirányzatát a jegyző a polgármesterek 

egyetértésével jutalmazásra használhatja fel. 
 
5. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének forrása: 

A megállapított bevételi főösszegen belül az irányítószervi támogatás forrása az 
önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely normatívát 2017. évben Hangony 
Község Önkormányzata kap meg. A normatíva és a közös önkormányzati hivatal 
működési kiadási főösszege között különbözetet (2.305.324.-Ft) a fenntartó 
önkormányzatok a székhely és a kirendeltségek hivatalainak működtetésére fordítják 
lakosságarányos felosztás szerint.  A tervezett előző évi maradvány a 2016. október 2-án 
megtartott országos népszavazással kapcsolatos kiadások forrása. 

 
A lakosságszám arányos felosztás az alábbi:  
Hangony  (1609fő)   1.329.485 Ft 
Domaháza (866 fő)      715.560 Ft 
Kissikátor  (315 fő)     260.279 Ft 
 
6. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról a 

2017. évi költségvetési évben gondoskodjon.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Henyecz Sándorné jegyző 
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2./ Indítványok, javaslatok, aktuális feladatok 
 
a) Az ASP rendszerhez történő csatlakozás 
 
Henyecz Sándorné jegyző elmondja, hogy a Kormány a Partnerségi Megállapodásban 
célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek 
komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek 
intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. 
Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások 
bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel 
élve, országos szinten. 2016. augusztus 31-én kihirdetésre került a 257/2016. (VIII.31.) 
Kormányrendelet, amely az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások 
bevezetésére kötelezi az önkormányzatokat, az egyes települési önkormányzatok ASP 
központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.  A cél elérését a Kormány az 
önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi 
megvalósítani. A Hangony Községi Önkormányzat – a Hangonyi Közös Önkormányzati 
Hivatal vonatkozásában –  a támogatási igényét 2017.február 01. – 2017. február 28. között 
nyújthatja be. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A 
felhívás keretében - a település állandó lakosságszámától függően - igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege Hangony Községi Önkormányzat esetében legfeljebb 
6.000.000.-Ft. 
Elmondja, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozással kapcsolatos előterjesztést a 
képviselők előzetesen megkapták, majd kéri a képviselőket, tegyék meg a támogatási igény 
benyújtásával kapcsolatos javaslataikat, mondják el véleményeiket.  
 
Mivel az ASP rendszerhez történő csatlakozással összefüggő pályázattal kapcsolatosan 
vélemény, észrevétel nem hangzik el, Kovács Szilárd polgármester szavazásra kéri fel a 
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testületét az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat alapján. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő. 6 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 
 

Hangony Község Önkormányzat Képviselő – Testülete 
2/2017. (I. 25.) határozata 

Az ASP rendszerhez történő csatlakozás 
 
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a Hangony Községi 
Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozási kötelezettségének teljesítése érdekében felhatalmazza Hangony Községi 
Önkormányzat Polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.  
 
A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében, 
mint a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata, működjön együtt 
Domaháza és Kissikátor Község Önkormányzata Polgármestereivel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Kovács Szilárd polgármester 
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Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét az ASP rendszerhez történő csatlakozás tárgyában, az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat alapján. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 
 

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 
2/2017. (I. 25.) határozata 

Az ASP rendszerhez történő csatlakozás 
 
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete döntése, hogy a Hangony Községi 
Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozási kötelezettségének teljesítése érdekében felhatalmazza  Hangony Községi 
Önkormányzat Polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja 
Domaháza község nevében és javára. 
 
A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében 
működjön együtt a pályázatot benyújtó Hangony Községi Önkormányzat Polgármesterével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Elek István polgármester 
 
 
Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét az ASP rendszerhez történő csatlakozás tárgyában, az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat alapján. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő. 5 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 

2/2017. (I. 25.) határozata 
Az ASP rendszerhez történő csatlakozás 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete döntése, hogy a Hangony Községi 
Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozási kötelezettségének teljesítése érdekében felhatalmazza  Hangony Községi 
Önkormányzat Polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási 
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja 
Kissikátor község nevében és javára. 
 
A képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében 
működjön együtt a pályázatot benyújtó Hangony Községi Önkormányzat Polgármesterével. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Kocsik László polgármester 
 
 
b) „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat 
 
Kovács Szilárd polgármester elmondja, hogy Miniszterelnökség Agrár-és vidékfejlesztési 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdetett a vidéki térségekben 
található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
megvalósítása érdekében. A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok 
konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani. A projekten belül a külterületi helyi 
közutak fejlesztése maximum 100 millió Forintig, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
konzorcium esetében 20 millió Forintig részesülhetnek vissza nem térítendő támogatásban – 
a pályázóknak a pályázat összköltségének 5 %-át önerőként biztosítania kell. Elmondja, 
hogy a pályázati felhívást a képviselők előzetesen megkapták. Tájékoztatja a képviselőket, 
hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódóan előzetes tárgyalások lefolytatására került sor 
Hangony, Domaháza és Kissikátor Községek Önkormányzatainak konzorciumi partnersége, 
a fejlesztendő utak és a fejlesztéshez szükséges gépek beszerzésének tárgyában. 
Javasolja, hogy a három település önkormányzata konzorciumi formában nyújtsa be 
támogatási igényét a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra Hangony és Domaháza 
települések vonatkozásában gépbeszerzés célterületre, illetve Hangony, Domaháza és 
Kissikátor települések vonatkozásában külterületi helyi közutak fejlesztése célterületre. 
Hangony település tekintetében a külterület 086, 052, 050 és 051 helyrajzi számon meglévő 
földút fejlesztése és az ehhez kapcsolódó mélyásó kotró, valamint emulziószóró beszerzése 
valósulhatna meg a támogatásból. Domaháza településen a külterületi 045, 0184 és 0178 
helyrajzi számú földút fejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódó traktor és földgyalu 
beszerzése került tervezésre. Támogatottság esetén Kissikátor településen a külterületi 035, 
046/4 és 048 helyrajzi számú földút fejlesztése valósulhat meg. Kéri a képviselőket, tegyék 
meg javaslataikat, mondják el véleményüket a támogatási igény benyújtásával kapcsolatban. 
 
Mivel a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázattal kapcsolatosan vélemény, észrevétel nem 
hangzik el, Kovács Szilárd polgármester szavazásra kéri fel a Hangony Községi 
Önkormányzat Képviselő – Testületét az alábbi döntési javaslat szerint: 
 
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete döntése, hogy a Miniszterelnökség 
Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be. 

A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése 

A projekt címe: Hangony, Domaháza és Kissikátor községek önkormányzati útjainak 
fejlesztése és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések megvalósítása 
 
Konzorciumi partnerek:  Hangony Községi Önkormányzat 

Domaháza Község Önkormányzata 
Kissikátor Község Önkormányzata 

A konzorcium vezetője:  Hangony Községi Önkormányzat 

A projekt megvalósítója:  Konzorcium 
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A fejlesztés helyszínei: 
 
Hangony: 

- Hangony Községi Önkormányzat 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 130., 51/1 hrsz. 
- kivett út 086 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 052 hrsz., névtelen út 
- kivett út 050 hrsz., névtelen út 
- legelő, 051 hrsz. 

 
Domaháza: 

- Domaháza Község Önkormányzata, 3627 Domaháza, Petőfi út 9., 208 hrsz. 
- kivett közút, 045 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 0184 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 0178 hrsz., névtelen út 

 
Kissikátor: 

- kivett közút, 035 hrsz, névtelen út 
- kivett vízmű telep, 046/4 hrsz. 
- kivett közút, 048 hrsz., névtelen út 

 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő. 6 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 
 

Hangony Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete 
3/2017. (I. 25.) határozata 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása 
 
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete döntése, hogy a Miniszterelnökség 
Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be. 

A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése 

A projekt címe: Hangony, Domaháza és Kissikátor községek önkormányzati útjainak 
fejlesztése és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések megvalósítása 
 
Konzorciumi partnerek:  Hangony Községi Önkormányzat 

Domaháza Község Önkormányzata 
Kissikátor Község Önkormányzata 

A konzorcium vezetője:  Hangony Községi Önkormányzat 

A projekt megvalósítója:  Konzorcium 

A fejlesztés helyszínei: 
 
Hangony: 

- Hangony Községi Önkormányzat 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 130., 51/1 hrsz. 
- kivett út 086 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 052 hrsz., névtelen út 
- kivett út 050 hrsz., névtelen út 
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- legelő, 051 hrsz. 
 
Domaháza: 

- Domaháza Község Önkormányzata, 3627 Domaháza, Petőfi út 9., 208 hrsz. 
- kivett közút, 045 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 0184 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 0178 hrsz., névtelen út 

 
Kissikátor: 

- kivett közút, 035 hrsz, névtelen út 
- kivett vízmű telep, 046/4 hrsz. 
- kivett közút, 048 hrsz., névtelen út 

 
Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Kovács Szilárd polgármester 
 
 
Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás tárgyában, az 
elhangzott határozati javaslat alapján. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 
 

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 
3/2017. (I. 25.) határozata 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása 
 
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő – Testülete döntése, hogy a 
Miniszterelnökség Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, 
mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be. 

A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése 

A projekt címe: Hangony, Domaháza és Kissikátor községek önkormányzati útjainak 
fejlesztése és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések megvalósítása 
 
Konzorciumi partnerek:  Hangony Községi Önkormányzat 

Domaháza Község Önkormányzata 
Kissikátor Község Önkormányzata 

A konzorcium vezetője:  Hangony Községi Önkormányzat 

A projekt megvalósítója:  Konzorcium 

A fejlesztés helyszínei: 
 
Hangony: 

- Hangony Községi Önkormányzat 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 130., 51/1 hrsz. 
- kivett út 086 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 052 hrsz., névtelen út 
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- kivett út 050 hrsz., névtelen út 
- legelő, 051 hrsz. 

 
Domaháza: 

- Domaháza Község Önkormányzata, 3627 Domaháza, Petőfi út 9., 208 hrsz. 
- kivett közút, 045 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 0184 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 0178 hrsz., névtelen út 

 
Kissikátor: 

- kivett közút, 035 hrsz, névtelen út 
- kivett vízmű telep, 046/4 hrsz. 
- kivett közút, 048 hrsz., névtelen út 

 
Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Elek István polgármester 

 
Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás tárgyában, az 
elhangzott határozati javaslat alapján. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő. 5 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 

3/2017. (I. 25.) határozata 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása 

 
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő – Testülete döntése, hogy a 
Miniszterelnökség Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, 
mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújt be. 

A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése 

A projekt címe: Hangony, Domaháza és Kissikátor községek önkormányzati útjainak 
fejlesztése és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések megvalósítása 
 
Konzorciumi partnerek:  Hangony Községi Önkormányzat 

Domaháza Község Önkormányzata 
Kissikátor Község Önkormányzata 

A konzorcium vezetője:  Hangony Községi Önkormányzat 

A projekt megvalósítója:  Konzorcium 

A fejlesztés helyszínei: 
 
Hangony: 

- Hangony Községi Önkormányzat 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 130., 51/1 hrsz. 
- kivett út 086 hrsz., névtelen út 
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- kivett közút, 052 hrsz., névtelen út 
- kivett út 050 hrsz., névtelen út 
- legelő, 051 hrsz. 

 
Domaháza: 

- Domaháza Község Önkormányzata, 3627 Domaháza, Petőfi út 9., 208 hrsz. 
- kivett közút, 045 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 0184 hrsz., névtelen út 
- kivett közút, 0178 hrsz., névtelen út 

 
Kissikátor: 

- kivett közút, 035 hrsz, névtelen út 
- kivett vízmű telep, 046/4 hrsz. 
- kivett közút, 048 hrsz., névtelen út 

 
Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Kocsik László polgármester 
 
 
Kovács Szilárd polgármester elmondja, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 
benyújtása érdekében létrejött konzorciumot alkotó önkormányzatoknak a pályázat bruttó 
összköltségének 5 %-a és a nem elszámolható költségek önerőt kell vállalniuk. A 
benyújtandó pályázatban szereplő tervezett összköltség bruttó 126.890.974.-Ft, melyből 
elszámolható bruttó költség 125.290.974.-Ft. A projekt tervezett költségvetése alapján a 
támogatás összege 119.026.424.-Ft.  
 
Elek István polgármester javasolja, hogy az önerő összegéből mindhárom település a saját 
közigazgatási területén történő külterületi út fejlesztésének, illetve saját gépbeszerzésének 
arányában vállaljon részt. 
 
Kovács Szilárd polgármester elmondja, az önerő teljes összege a három településre 
vonatkoztatva 7.864.550.-Ft, mely a következők szerint oszlik meg a települések között: 

Hangony: 1.793.593.-Ft 
Domaháza: 4.960.189.-Ft 
Kissikátor: 1.110.768.-Ft 
 
Kovács Szilárd polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg javaslataikat, mondják el 
véleményüket a pályázathoz szükséges önerő összegével kapcsolatban. 
 
Mivel a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázathoz szükséges önerő összegeivel 
kapcsolatosan vélemény, észrevétel nem hangzik el, Kovács Szilárd polgármester 
szavazásra kéri fel a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testületét az alábbi 
döntési javaslat szerint: 
 
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete döntése, hogy a Miniszterelnökség 
Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
konzorciumi formában benyújtásra kerülő, „Hangony, Domaháza és Kissikátor községek 
önkormányzati útjainak fejlesztése és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések megvalósítása” 
című pályázathoz az önerő rendelkezésre állását biztosítja. 
 
A pályázat összköltsége: bruttó 126.890.974.-Ft 
 
A pályázathoz szükséges önerő: bruttó 7.864.550.-Ft, melyből 
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Hangony Községi Önkormányzat által vállalt önerő bruttó 1.793.593.-Ft, 
Domaháza Község Önkormányzata által vállalt önerő bruttó 4.960.189.-Ft, 
Kissikátor Község Önkormányzata által vállalt önerő bruttó 1.110.768.-Ft. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő. 6 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 
 

Hangony Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete 
4/2017. (I. 25.) határozata 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem 
önerő vállalása 

 
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete döntése, hogy a Miniszterelnökség 
Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
konzorciumi formában benyújtásra kerülő, „Hangony, Domaháza és Kissikátor községek 
önkormányzati útjainak fejlesztése és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések megvalósítása” 
című pályázathoz az önerő rendelkezésre állását biztosítja. 
 
A pályázat összköltsége: bruttó 126.890.974.-Ft 
 
A pályázathoz szükséges önerő: bruttó 7.864.550.-Ft, melyből 

Hangony Községi Önkormányzat által vállalt önerő bruttó 1.793.593.-Ft, 
Domaháza Község Önkormányzata által vállalt önerő bruttó 4.960.189.-Ft, 
Kissikátor Község Önkormányzata által vállalt önerő bruttó 1.110.768.-Ft. 
 
Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Kovács Szilárd polgármester 
 
 
Elek István polgármester szavazásra kéri fel Domaháza Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat önerejének tárgyában, az 
elhangzott határozati javaslat alapján. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 4 fő. 4 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 
 

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 
4/2017. (I. 25.) határozata 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem 
önerő vállalása 

 
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő – Testülete döntése, hogy a 
Miniszterelnökség Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, 
mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
konzorciumi formában benyújtásra kerülő, „Hangony, Domaháza és Kissikátor községek 
önkormányzati útjainak fejlesztése és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések megvalósítása” 
című pályázathoz az önerő rendelkezésre állását biztosítja. 
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A pályázat összköltsége: bruttó 126.890.974.-Ft 
 
A pályázathoz szükséges önerő: bruttó 7.864.550.-Ft, melyből 

Hangony Községi Önkormányzat által vállalt önerő bruttó 1.793.593.-Ft, 
Domaháza Község Önkormányzata által vállalt önerő bruttó 4.960.189.-Ft, 
Kissikátor Község Önkormányzata által vállalt önerő bruttó 1.110.768.-Ft. 
 
Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Elek István polgármester 

 
Kocsik László polgármester szavazásra kéri fel Kissikátor Község Önkormányzatának 
Képviselő – Testületét a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat önerejének tárgyában, az 
elhangzott határozati javaslat alapján. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő. 5 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 

 
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő - Testülete 

4/2017. (I. 25.) határozata 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem 

önerő vállalása 
 

Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő – Testülete döntése, hogy a Miniszterelnökség 
Agrár-és vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra 
konzorciumi formában benyújtásra kerülő, „Hangony, Domaháza és Kissikátor községek 
önkormányzati útjainak fejlesztése és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések megvalósítása” 
című pályázathoz az önerő rendelkezésre állását biztosítja. 
 
A pályázat összköltsége: bruttó 126.890.974.-Ft 
 
A pályázathoz szükséges önerő: bruttó 7.864.550.-Ft, melyből 

Hangony Községi Önkormányzat által vállalt önerő bruttó 1.793.593.-Ft, 
Domaháza Község Önkormányzata által vállalt önerő bruttó 4.960.189.-Ft, 
Kissikátor Község Önkormányzata által vállalt önerő bruttó 1.110.768.-Ft. 
 
Határidő: 2017. február 6. 
Felelős: Kocsik László polgármester 
 
 
Kovács Szilárd polgármester elmondja, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 
benyújtásának előfeltétele a előkészítési feladatok és a tervezői feladatok elvégzése. Ezen két 
feladat elvégzésére kell a pályázat vonatkozásában megbízási szerződést kötnie a 
konzorciumot vezető önkormányzatnak, a testületi döntés meghozatalához szükséges 
árajánlatok beszerzésre kerültek. 
 
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzésére – 
Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint a Fenntartási és Üzemeltetési Terv elkészítésére – 
a Hangony Községi Önkormányzat az alábbi árajánlatokat kapta: 
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- Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. 

Előkészítési feladatok elvégzése és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése: a projekt 
1.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 3,00 % + ÁFA 

Előkészítési feladatok elvégzése és Fenntartási és Üzemeltetési Terv elkészítése: a 
projekt 2.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 3,50 % + ÁFA 

- Prompt Kft. 

Előkészítési feladatok elvégzése és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése: a projekt 
1.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 3,60 % + ÁFA 

Előkészítési feladatok elvégzése és Fenntartási és Üzemeltetési Terv elkészítése: a 
projekt 2.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 3,60 % + ÁFA 

- Nord Tender Kft. 

Előkészítési feladatok elvégzése és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése: a projekt 
1.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 3,75 % + ÁFA 

Előkészítési feladatok elvégzése és Fenntartási és Üzemeltetési Terv elkészítése: a 
projekt 2.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 3,75 % + ÁFA 

   
Kovács Szilárd polgármester kéri a képviselőket, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázat előkészítési feladatainak elvégzésére érkezett árajánlatokkal kapcsolatosan tegyék 
meg javaslataikat, mondják el véleményüket. 
 
Mivel vélemény, észrevétel nem hangzik el, így Kovács Szilárd polgármester szavazásra 
kéri fel Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete tagjait, az alábbi döntési 
javaslat szerint: 
 
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési 
feladatok ellátásával, a Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint a Fenntartási és 
Üzemeltetési Terv elkészítésével a beszerzett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó KRODA Pályázati Tanácsadó Kft.-t (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. út 17. Adószám: 
10583348-2-05) bízza meg. 

A képviselő – testület felhatalmazza Kovács Szilárd polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő. 6 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 

 
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 

5/2017. (I. 25.) határozata 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című pályázati felhívás – Előkészítési feladatok elvégzése 

 
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési 
feladatok ellátásával, a Megvalósíthatósági Tanulmány, valamint a Fenntartási és 
Üzemeltetési Terv elkészítésével a beszerzett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó KRODA Pályázati Tanácsadó Kft.-t (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. út 17. Adószám: 
10583348-2-05) bízza meg. 
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A képviselő – testület felhatalmazza Kovács Szilárd polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Szilárd polgármester 
 
 
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó tervezői feladatok elvégzésére a 
Hangony Községi Önkormányzat az alábbi árajánlatokat kapta: 
 
- Rékó Tamás 

a projekt 1.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 2,00 % + ÁFA 

- Geokomplex Kft. 
a projekt 1.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 3,00 % + ÁFA 

 
- Techni-Tonn Kft. 

a projekt 1.-es célterületére eső elszámolható nettó összköltség 3,80 % + ÁFA 
 
Kovács Szilárd polgármester kéri a képviselőket, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázat tervezői feladatainak végrehajtására érkezett árajánlatokkal kapcsolatosan tegyék 
meg javaslataikat, mondják el véleményüket. 
 
Mivel vélemény, észrevétel nem hangzik el, így Kovács Szilárd polgármester szavazásra 
kéri fel a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete tagjait, az alábbi döntési 
javaslat szerint: 
 
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a VP-6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a pályázat benyújtásához szükséges tervezői feladatok 
ellátásával a beszerzett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Rékó Tamást 
(3715 Gesztely, Bartók Béla u. 5. Adószám: 45129883-3-25) bízza meg. 

A képviselő – testület felhatalmazza Kovács Szilárd polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő. 6 igen szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélküli szavazás eredményeképpen a testület az alábbi határozatot hozza. 

 
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 

6/2017. (I. 25.) határozata 
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” című pályázati felhívás – Tervezői feladatok elvégzése 

 
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete döntése, hogy a VP-6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a pályázat benyújtásához szükséges tervezői feladatok 
ellátásával a beszerzett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Rékó Tamást 
(3715 Gesztely, Bartók Béla u. 5. Adószám: 45129883-3-25) bízza meg. 

A képviselő – testület felhatalmazza Kovács Szilárd polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
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