JEGYZŐKÖNYV
Tájékoztató a Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és
infrastruktúra fejlesztése - Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár felújítása és eszközbeszerzése
(kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-114-1) című helyi felhívás tervezet véleményezéséről

Készült: Tiszaföldvár 2018. június 7. napján 15.00 órakor a Városi Művelődési Ház konferencia
termében (5430, Tiszaföldvár, Malom út 1. I. emelet) a Helyi Közösség gyűlésről.

Az ülés napirendje:
1. Tájékoztató a Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és

infrastruktúra fejlesztése című TOP CLLD pályázat helyi felhívás tervezet (Kulcsprojekt)
ismertetéséről
előadó: Hegedűs István
2. Felhívás Előkészítő Munkacsoport (továbbiakban: FEMCS) tagjainak megválasztása
előadó: Hegedűs István
3. Egyebek
Levezető elnök: Hegedűs István helyi közösség elnöke
Jelen vannak:
- Lendvai Orsolya, a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal műszaki osztályvezetője,
- Petróczki- Oravecz Anikó, a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének

tagja,
- Takó Gyula, a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének vezetője,
- Vágó Zsuzsanna, a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének tagja.
- Bondor István, szakmai koordinátor
Szavazati joggal:
Név

Képviselt szervezet

Hegedűs István polgármester

TISZAFÖLDVÁR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
TISZAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI
HIVATAL
TISZAFÖLDVÁRI VÁROSÜZEMELTETÖ
NONPROFIT KFT.
VÁROSI
MŰVELŐDÉSI
HÁZ
TISZAFÖLDVÁR
TISZAFÖLDVÁR
VÁROSI
SPORTEGYESÜLET képviseletében
TISZAFÖLDVARI
KEPZOMÜVESZETI
ALKOTÓK KÖRE EGYESÜLET
AZ OSZŐLŐI ALTALANOS ISKOLA

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző
Ollé László ügyvezető igazgató
Dobróka András intézményvezető
Soós Antal
Lipka Andrásné egyesületi elnök
Tömösközi Károly alapítványi elnök

Lakatos Irén ügyvezető, társtulajdonos
ifj. Ollé László

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
CIKTA CIPŐGYÁR KFT.
NAGY ÉS TÁRSA KFT. képviseletében

A Tiszaföldvári Városi Sportegyesület képviseletében Soós Antal (meghatalmazással) a Nagy
és Társa Kft. képviseletében pedig ifj. Ollé László (meghatalmazással) volt jelen és képviselte
a szervezetet.
Béres Mária a Tiszazugi Földrajzi Múzeum vezetője, Dr. Demecs Katalin a Mocorgó
Művészeti és Sport Egyesület elnöke és Csontos Gyula az Égbolt Mezőgazdasági,
Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. részéről jelezte távolmaradását az ülésről. A
levezető elnök megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Tiszaföldvári Helyi
Akciócsoport 9 tagja jelen van.

A résztvevők 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyv hitelesítőnek választják
Petróczki-Oravecz Anikót, a munkaszervezet projekt asszisztensét.

1. Napirendi pont:
Tájékoztató a Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése
és infrastruktúra fejlesztése című TOP CLLD pályázat helyi felhívás tervezet
ismertetéséről
előterjesztő: Hegedűs István megbízott HACS vezető
Lendvai Orsolya az ülésen elmondta, hogy a Helyi Akció Csoport részére előzetesen
megküldésre került a kulcsprojekt felhívás tervezet. Vélemény, észrevétel ezzel kapcsolatban
nem érkezett a tagok részéről. A kulcsprojekt a Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár
felújítása, átalakítása, bővítése és eszközbeszerzése, melyre 85.000.000,- forint támogatási
összeg áll rendelkezésre. Lendvai Orsolya felvázolta a felhívás keretében az önállóan
támogatható tevékenységek körét, a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
körét és a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek körét.
Bemutatásra került a pályázat keretében elszámolható költségek (amelyek megfelelnek az
általános elszámolhatósági feltételeknek) köre, ezen belül:
A projekt-előkészítés költségei:
- tanulmányok,
- műszaki tervek, kiviteli tervek, azok hatósági díjai,
- közbeszerzés költségei.
Beruházáshoz kapcsolódó költségek:
- ingatlan vásárlás költségei,
- terület előkészítés költségei,
- építéshez kapcsolódó költségek,
- eszközbeszerzés költségei.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
- műszaki ellenőr költsége,
- marketing – kommunikációs szolgáltatások költsége,
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- kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége,
- egyéb szolgáltatási költségek,
- projektmenedzsment költsége.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. A Tiszaföldvár Helyi Közösség
gyűlése 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

04./2018.(VI.07.) számú határozata a
Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és
infrastruktúra fejlesztése - Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár felújítása és
eszközbeszerzése (kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-114-1) című helyi felhívás tervezet
elfogadásáról
A Tiszaföldvári Helyi Közösség a helyi felhívás tervezetet egyhangúlag elfogadta.
felelős: Hegedűs István HACS vezető

2. napirendi pont:
Felhívás Előkészítő Munkacsoport tagjainak megválasztása
előterjesztő: Hegedűs István megbízott HACS vezető
Hegedűs István megbízott HACS vezető ismertette a Felhívás Előkészítő Munkacsoport
feladatait, és javaslatot tesz a FEMCS tagjainak személyére. A Közszféra képviseletében
Tiszaföldvár Város Önkormányzatát, a civil szférából a Tiszaföldvári Városi
Sportegyesületet, a vállalkozói szférából a Cikta Cipőgyár Kft.-t javasolja állandó FEMCS
tagnak. Póttagnak a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.-t, a Tiszaföldvári
Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesületet és a Nagy és Társa Kft.-t javasolja.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. A Tiszaföldvár Helyi Közösség
gyűlése 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

05./2018.(VI.07.) számú határozata
a Felhívás előkészítő Munkacsoport tagjainak megválasztásáról

A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport közgyűlése a Felhívás Előkészítő Munkacsoport
tagjának választja a közszféra képviseletében Tiszaföldvár Város Önkormányzatát, a civil
szféra képviseletében a Tiszaföldvári Városi Sportegyesületet, a vállalkozói szféra
képviseletében a Cikta Cipőgyár Kft.-t.
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06./2018.(VI.07.) számú határozata
a Felhívás Előkészítő Munkacsoport póttagjainak megválasztásáról
A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport közgyűlése a Felhívás Előkészítő Munkacsoport
póttagjainak a közszféra képviseletében a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.-t, a
civil szféra képviseletében a Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesületet, a
vállalkozói szféra képviseletében a Nagy és Társa Kft.-t választja.

3. napirendi pont:
Egyebek

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök az ülést bezárta.

Tiszaföldvár, 2018. június 7.
Kmft.

Hegedűs István s.k.
HACS elnöke

Petróczki-Oravecz Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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