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3. szám

Jásd Község Önkormányzat Polgármesterének Döntései

Készült: 2020. április 20-án.
Határozatok száma: 29-31

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott jogkör alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára
figyelemmel az alábbi döntéseket hoztam:

1./ Bakony-Balaton Keleti Kapuja LEADER-HACS- Helyi fejlesztési
Stratégiájában megfogalmazott 2. számú intézkedésére „Helyi identitást és
közösségi együttműködést segítő fejlesztések” támogatása pályázati kiírásra
pályázat benyújtása
Előzmények:
A Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2017.(II.15.) Kth. Sz.
határozatában kifejezte szándékát, hogy a HACS által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégia
Helyi közösségépítő és együttműködési programok támogatása című intézkedésre 4.065.000,Ft keretösszeg erejéig, a forrás lekötésére projektet tervez. Ezen döntésnek realizálása kerülne
most megvalósításra. A pályázat keretén belül eszközök beszerzését valósítaná meg
önkormányzatunk a 4.060.000,-Ft összeg erejéig. A képviselő testületnek a beszerzésre kerülő
tervezett eszközök listáját elektronikus úton megküldtem, azt a képviselő testület megismerte.
A pályázati adatlapot 2020. április 30-ig be kell nyújtani a Bakony-Balaton Keleti Kapuja
LEADER-HACS elnöksége felé, majd a pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az
Irányító hatóság felé. Ennek megfelelően a következő döntést hoztam.

29/2020. (IV.20.) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott jogkör alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára
figyelemmel az alábbi döntést hoztam:
Jásd Község Önkormányzatának Polgármestereként a Bakony-Balaton Keleti Kapuja
LEADER-HACS- Helyi fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott 2. számú
intézkedésére „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések”
támogatása pályázati kiírásra benyújtom Jásd Község Önkormányzatának pályázatát
4.060.000,- Ft értékben. A projekt 100%-os támogatású, utófinanszírozású. A projekt
megvalósítását Jásd Község Önkormányzata 2/2020.II.15. költségvetési rendelete
alapján az erre a célra rendelkezésre álló céltartalék terhére valósítja meg.

2./ A Magyar Falu Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és
foglalkoztatás” (MFP-KTF/2020) című alprogramra pályázat benyújtása

Előzmények:
2021. évtől az önkormányzatoknak kötelezően foglalkoztatnia kell szakképzett kulturális
területen dolgozó munkatársat. Ezen foglalkoztatott bérköltségének elszámolására lehetőséget
nyújt a pályázati kiírás, „Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása” címszó alatt. 1
fő, 12 hónapra szóló garantált bérminimum járulékaival növelt összegére lehet pályázni,
konkrét személy megjelölésével, 2.969.460,- Ft összeg erejéig. A pályázati támogatás 100%
intenzitású, 100%-os előleggel. Erre való figyelemmel az alábbi döntést hoztam

30/2020. (IV.20.) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott jogkör alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára
figyelemmel az alábbi döntést hoztam:
Jásd Község Önkormányzatának Polgármestereként a Magyar Falu Program
keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” (MFP-KTF/2020) című
alprogramra pályázatot nyújtok be Jásd Község Önkormányzata nevében a
„Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása” címszó alatt, 2.969.460,- Ft erejéig.

3./ Együttműködési megállapodás aláírása a Bakony, mint egységes turisztikai
térség újrapozícionálása érdekében
Előzmények:
Zirc Város Önkormányzata együttműködési megállapodás céljából megkereste
önkormányzatunkat, melynek értelmében kérik, hogy községünk csatlakozzon Bakonybél
község és Zirc város kezdeményezéséhez. Az együttműködés az alábbiakról szólna:
együttműködést kezdeményező szándék kinyilatkoztatása, melynek célja a Bakony, mint
egységes turisztikai térség újrapozícionálása a belföldi turisztikai piacon és ezáltal a Bakony,
mint egységes belföldi turisztikai márka alapjainak megteremtése a Bakony térség
önkormányzatainak, szolgáltatóinak, állami szereplőinek bevonásával. Az együttműködési
szándékukat kinyilvánító önkormányzatok a Bakony fejlődéséért érzett felelősségük tudatában
kijelentik, hogy egymással hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötnek.
Az együttműködési szándék írásban történő megfogalmazása egyelőre anyagi terhet nem
jelent Jásd Község Önkormányzata számára. Az együttműködés alapjait a megállapodást
aláírók a későbbiekben határozzák meg.

A kezdeményezésről Jásd Község Önkormányzatának képviselő testületét írásban
tájékoztattam. A fentieknek megfelelően a következő döntést hoztam:

31/2020. (IV.20.) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott jogkör alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára
figyelemmel az alábbi döntést hoztam:

Jásd Község Önkormányzatának Polgármestereként úgy döntök, hogy Jásd Község
Önkormányzata csatlakozik a Bakony, mint egységes turisztikai térség
újrapozícionálása érdekében létrehozott Zirc város és Bakonybél község által indított
kezdeményezéshez. Az együttműködési megállapodás a veszélyhelyzet megszüntetése
után Jásd Község Önkormányzata nevében aláírom.

