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Készült: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án
a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Dunai László polgármester
Bódog Ferenc, Kőrözsi Krisztián, Makai Katalin képviselők (4 fő)

Távolmaradását bejelentette: Farkas Ildikó, Gattyán Zoltán, Látosné Laczkovics Anett
képviselők (3 fő)
Tanácskozási joggal megjelent: Palla Tibor jegyző
Dunai Lászlópolgármester üdvözli a képviselő – testület rendkívüli ülésén megjelenteket.
A Polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős képviselőtestületből az ülés kezdetén 4 képviselő megjelent, így a képviselő-testület 1300órakor
megkezdi munkáját.
A Polgármester elmondja, hogy a munkatervtől eltérő időpontban történő ülés összehívását a
„Paprika szárító üzem létrehozása” projekt mihamarabbi megvalósításának elindítása
indokolta.
Az ülés napirendjén szereplő előterjesztés az SZMSZ-nek megfelelően került megküldésre.
A Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Napirend
1. Döntés „a paprika szárító üzem létrehozása” projekt megvalósításáról
Előadó: polgármester
A Képviselő-testület az ismertetett napirendet egyhangúan elfogadja.
l. Napirend tárgyalása
Döntés „a paprika szárító üzem létrehozása” projekt megvalósításáról
Előadó: polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 1. sz. melléklete)
A Polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület már több alkalommal foglalkozott a
paprika szárító üzem létrehozásával, de a bizonytalansági tényezők miatt döntést nem hozott.
A NAKVI főigazgatója a 2013. január 7-én érkezett levelével küldte meg a hatósági
szerződések tervezetét a TP-1-2012/1895 azonosító számú pályázatunkra.
Ez a pályázat korábban forráshiány miatt került elutasításra.
Az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése a települési és térségi fejlesztések
támogatására nyújtottuk be a paprika feldolgozó létrehozására vonatkozó pályázatunkat.
Az eredeti elképzelések szerint egyszerre valósult volna meg a teljes fejlesztés.
Pénzügyi lehetőségek a két lépcsőben történő megvalósítást teszik lehetővé.

A megítélt támogatás 44 millió forint. A fejlesztés befejezésének időpontja április 30.
A polgármester továbbra is a befejezési határidőt tartja a legnehezebben teljesíthetőnek. A
NAKVI a megkeresésre nem reagált, hosszabbításra nem lehet számítani. Talán egy-két
hónap hosszabbítás is megoldaná a problémánkat. A polgármester több alkalommal próbált
egyeztetni a hosszabbítás lehetőségéről.
A technológia elkészítésére is nagyon szoros a határidő. A gyártást csak az 50% előleg
megfizetését követően kezdik meg.
A finanszírozással kapcsolatban a polgármester elmondja, hogy megkereste a számlavezető
OTP Bankot, ahol csak a költségvetési rendelet elfogadását követően, annak ismeretében
tárgyalnak a hitelről.
Ezt követően megkereste a településen is fiókkal rendelkező Fókusz Takarékszövetkezetet. A
Fókusz rugalmasabban kezeli a hiteligényünket. Nem zárkózik el a hitel megítélése elöl. A
támogatói szerződés alapján a jegybanki alapkamat (5,75%) felett 7% kamatot kér. A
rendelkezésre állási díj 1%. A bírálati díj 300 ezer forint. A bírálati díj összege csökkenhet.
A megvalósításban még mindig sok a bizonytalansági tényező. Ha vállaljuk a megvalósítást,
pörgetni kell az eseményeket. Az építéshatósági engedélyeztetést személyes ügyintézéssel
lehet gyorsítani. A használatbavételi eljárás is csak szoros határidővel folytatható. A
működési engedélyt is mihamarabb meg kell szereznünk az elszámolás teljesítéséhez.
Az elszámolást megelőzően tisztázandó, hogy nettó vagy bruttó elszámolást kell készítenünk
a 2-es adószámmal.
A támogatási szerződés aláírását követően hozzájuthatunk a 11 millió forint előleghez.
Bódog Ferenc képviselő úgy érzékeli, hogy megoldódni látszanak az eddigi problémák.
A kivitelezőnek is szoros határidői lesznek. A szerződésekben hosszabb fizetési határidőket
lehetne meghatározni. Negatív megítélése lehet annak, ha nem vállaljuk a megvalósítást.
Javasolja a pályázat elindítását és megvalósítását.
A Polgármester véleménye szerint van kockázata a beruházásnak, de megvalósítható.
A sokoldalú egyeztetések és tárgyalások alapján lát esélyt a megvalósításra.
Felhatalmazást kér a Hatósági Szerződés aláírására és a hiteltárgyalások folytatására.
A hitelszerződést az év végéig szólóan kell megkötni.
Javasolja a projekt vállalását.
A Képviselő –testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
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Döntés „a paprika szárító üzem létrehozása” projekt megvalósításáról
Határozat
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésére megtárgyalta a napirendet és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tanyafejlesztési Program előirányzat
keretében nyújtott támogatások igénybevételeinek feltételeiről szóló
62/2012.(VI.29.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően a tanyák, valamint az
alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására vonatkozó pályázatkeretében megvalósítja a „Paprika
szárító üzem létrehozása” című projektet.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye, a támogatásra vonatkozó 34409/2012/NAKVI iktatószámú Hatósági Szerződést aláírja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Dunai László polgármestert, hogy a projekt
finanszírozásának biztosításához a pénzintézetekkel tárgyalást folytasson.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Dunai László polgármester

Mivel az ülésnek több napirendje, kérdése, hozzászólása nem volt, a polgármester az ülést 13
óra 30 perckor bezárta.
Kmf.

Dunai László
polgármester

Palla Tibor
jegyző

