
 
Tolmács Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
2657 Tolmács, Sport út 1. 
www.tolmacs.hu 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Képviselő-testület 
2020. október 30., péntek 09 óra 00 perckor 

tartandó rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: 

Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-13-11-20 azonosító-
számú Térfigyelő rendszer kiépítése című LEADER 
pályázati felhívásra 

 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Készítette: dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző 
 
1/2020 
 
Előzetesen tárgyalja: 

Képviselő-testület saját hatáskörében tárgyalja. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi  
feltételeknek megfelel: dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző 
 
A döntéshez szükséges többség: egyszerű többség 
 
Döntési forma: Határozat 
 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell tárgyalni 



 
 

1.1. napirendi pont 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztés keretében a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének, bővítésének támogatá-
sa céljából kiírt pályázaton való részvételre teszek javaslatot. 
 
A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

- Eszköz- és gépbeszerzés (térfigyelő kamera és tartozékai) 
 
A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
- Műszaki ellenőr 

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

- Projektmenedzsment 
- Építés (a projekt keretében beszerzett kamerák felszerelése, beüzemelése) 

 
A pályázaton igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100.000,- Ft, 
maximum 500.000,- Ft. A támogatás intenzitása Tolmács Község Önkormányzata vonatkozá-
sában 85%, a 15 % önerőt - melynek összege 88.235,- Ft - Tolmács Község Önkormányzata 
vállalja. 
 
Így a pályázati összeg 588.235,- Ft, melyből eszközbeszerzésre 565.000,- Ft költhető. Az 
azon felüli összeg a projektmenedzseri és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadásokra 
fordítható. 
 
A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Tolmács község belterület 76 (Hivatal), 73 
(Közösségi Ház), 301 (Posta) hrsz-ek. 
 
Benyújtási határidő: 2020.10.23. napjától 2020.12.23. napjáig. 
 
Az Önkormányzat a pályázati dokumentáció összeállítására és a pályázat benyújtására megbí-
zási szerződést tervez kötni a Nőtincsi Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft-vel, melynek 
megbízási díja 50.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 63.500,- Ft. 
 
 
Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását és döntésük meghozatalát! 
 
 
Érsekvadkert, 2020. év október hó 26. napja 
 
 
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
 
 

 



Határozati javaslat 
Tolmács Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
___/2020. (X.__.) határozata 

 
a VP6-19.2.1.-13-11-20 azonosítószámú Térfigyelő rendszer kiépítése című LEADER pá-

lyázati felhívásra pályázat benyújtásáról 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-13-11-20 azonosítószámú Térfigyelő rendszer kiépítése 
című LEADER pályázati felhívásra, 
 
2./ a fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Tolmács község belterület 76, 73, 301 
hrsz. 
 
3./ az igényelt pályázati támogatás 500.000,- Ft, melyhez a szükséges 15 % önerőt, azaz 
88.235,- Forintot az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja, 
 
4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a 
projektmenedzseri szerződés megkötésére. 
 
 
Határidő: 2020.12.23. 
Felelős: polgármester 
 


