JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. szeptember 06.-án megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István
Lászlóné, Dr. Dénes Tamás, Balázs János, Tábik Andrásné, Varga András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a képviselőket és a megjelent vendégeket.
Megállapította, hogy Dr. Dénes Tamás képviselő úr hiányzik.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes.
Tájékoztatásul Tóth Gábor polgármester úr elmondta, hogy a konczorciumi szerződés
megkötésének előkészítése tette indokolttá a e rendkívüli ülés összehívását.
Napirendi pont: Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek
növelésére pályázathoz konzorciumi szerződés megkötése
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.
1.) Napirendi pont: Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási
esélyeinek növelésére pályázathoz konzorciumi szerződés megkötése
Tóth Gábor: Az alábbi előterjesztést tette a napirendhez.
A konstrukció alapvető célja mind kistérségi, mind települési szinten a szegénység, különösen
a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének
megelőzése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel
összhangban, azaz:
Jelentősen, -a jelenlegi töredékére- csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységének
aránya, és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei,
életkilátásai.
Radikálisan enyhüljenek a gyermeki kirekesztés és mélyszegénység szélsőséges formái,
csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása.
Alapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működése és szemlélete, amelyek
ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez.
A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a gyermekek és fiatalok, valamint családjaik,
különösen a szegénységben élők és a szegénységgel veszélyeztetett személyek alkotják. A
projekt másodlagos (közvetett) célcsoportját a kistérségben működő, a gyermekekkel és
családjaikkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, valamint a
döntéshozók, a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.
Annak érdekében, hogy a projekt hatásai minél szélesebb körben érzékelhetőek legyenek
célszerű több kistérséget bevonni a pályázat előkészítésébe és lebonyolításába. Ehhez
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szükséges, hogy a kistérségeket (jelen esetben az aszódi, hatvani, hevesi és pásztói
kistérségeket) képviselő települések önkormányzatai konzorciumot hozzanak létre, melyben a
konzorciumvezető szerepet Hatvan Város Önkormányzata vállalja.
Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívást és azzal együtt a konzorciumi megállapodástervezet mintát még nem tették közzé, kérem a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a
konzorciumi megállapodás - a tervezet megjelenését követően történő - aláírására; azzal a
kikötéssel, hogy a megállapodást az aláírást követő képviselő-testületi ülésen utólagos
jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé terjesztem.
A projekt várható összköltsége 3.000.000 000,- Ft, a pályázat intenzitása 100%-os.
A pályázati támogatásból lehetőség nyílik egy olyan rendszer kialakítására, amely az
önkormányzat közreműködésével, gazdálkodási, agrárismereti és növénytermesztési témájú
képzéseken, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzéseken keresztül lehetővé teszi a pályázat
célcsoportját képező családok számára, hogy megtanuljanak saját kertjeikben termelve
önállóan gazdálkodni. Az újonnan megszerzett ismeretek révén a pályázat célcsoportját
képező személyek ezáltal képesek lesznek biztosítani megélhetésüket.
A konstrukció fentieken túl építési, felújítási tevékenységre is lehetőséget biztosít. A pályázati
forrásból megújulhat Bag Nagyközségben a Dózsa György Művelődési Ház, az Iglice
Napköziotthonos óvoda kibővítésre kerülhetne egy tornaszobával és esetleg a jelentkező
igények kielégítésére egy bölcsődei csoport kialakítására.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2013. (09.6.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az
alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „Integrált térségi programok a
gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” tárgyú pályázat megvalósítása
érdekében konzorciumi megállapodást köt Hatvan Város Önkormányzatával (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.).A képviselő-testület felhatalmazza Tóth Gábort, Bag Nagyközség
polgármesterét a konzorciumi megállapodás aláírására .
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Mivel nem volt több hozzászólás, vélemény a polgármester megköszönte a részvételt és az
ülést bezárta.
-k.m.f.-
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