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Készült:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 17-én, 9.00 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Káptalantóti Községháza hivatali helyisége
(8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.)

Jelen vannak:

Csom Károlyné
Karácsony József
Tóthné Luczi Erzsébet

polgármester
alpolgármester
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Németh Imréné
Tóth Tímea

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő, valamint meghívott vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Takács Nóra

aljegyző

Somodyné Balogh Éva

ügyintéző

Csom Károlyné polgármester: Köszönti a képviselőtársait, tanácskozási joggal meghívott
dr. Takács Nóra aljegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy Káptalantóti község Képviselő-testülete 3 fő jelenlétével határozatképes,
az ülést megnyitja. Németh Imréné és Tóth Tímea képviselő igazoltan távol maradt.
Jegyzőkönyvvezetőnek Somodyné Balogh Évát javasolja.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja.
Csom Károlyné polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyhangúan- az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NAPIREND:
1. Földművelésügyi Minisztérium által kiírt HUNG-2016 kódú pályázat benyújtásáról
döntés
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. Földművelésügyi Minisztérium által kiírt HUNG-2016 kódú pályázat benyújtásáról
döntés
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Csom Károlyné polgármester: Pető Piroska levélben megkereste, hogy a Földművelésügyi
Minisztérium június 20-tól pályázatot ír ki a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. A
pályázat II. célterülete Káptalantóti esetében megcélozható: települési értéktár létrehozására
van lehetőség már működő helyi települési értéktárak együttműködésével. Helyi értéktárat
még nem működtető települések pályázhatnak a 85 millió forintos keretösszegből 1.000.000
Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjedő vissza nem térítendő támogatási összegre. A támogatás mértéke
az összes elszámolható költség 100%-a.
A pályázat benyújtására jogosult a települési önkormányzat. A célterület esetén előírt
együttműködést a választott önkormányzatokkal (Zánka, Dörgicse) egy megadott
együttműködési szándéknyilatkozat csatolásával kell igazolni. A finanszírozás módja
egyösszegű előleg-finanszírozás utólagos beszámolási kötelezettséggel. A pályázaton való
részvételért nem kell díjat fizetni. A pályázatot elektronikus kitöltő felületen, véglegesítés
utáni aláírással és az összeállított pályázati dokumentációval lehet benyújtani. A munka
elvégzése külső megbízott segítségével történne, aki a teljes lebonyolítást vállalja, folyamatos
konzultáció mellett.
A támogatás tekintetében elszámolható költség a támogatott program megvalósításában
közreműködő külső megbízott megbízás alapján számlázott költsége, mely jelen esetben egy
szerződés szerinti számlát jelent, a munka befejeztével, átadásával megbízott részére kiadott
teljesítési igazolás alapján. A támogatott tevékenység megvalósítási határideje: 2016.
december 31. A részletes szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás leadási határideje 2017.
január 30., melyet szintén a megbízott készít.
A pályázatot 2016. június 20-án reggeltől lehet benyújtani és véglegesíteni mielőbb, mert a
felület nagy eséllyel egy nap alatt zár, mivel sokszoros túljelentkezés jellemző és a keret
feltelik. Ezt követően 3 munkanap alatt kell postára adni a kötelező és csatolható
mellékletekkel együtt. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az értékelés pontozáson alapuló szempontrendszer alapján történik.
A pályázathoz csatolásra kerül a megbízandó fél önéletrajza, referencialevele, árajánlata a
költségterv alátámasztására.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van még kérdése,
észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a HUNG-2016
kódszámú pályázat benyújtásáról szóló döntést.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
46/2016.(V.13.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi
Minisztérium által kiírt HUNG-2016 kódszámú, „A
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
3

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására.”
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza Pető Piroska 8230 Balatonfüred,
Jókai u. 15. szám alatti lakost a pályázat elkészítésével
és benyújtásával.
3. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés, valamint a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal ill. folyamatos
polgármester

A rendkívüli testületi ülés keretében több kérdés, bejelentés nem hangzott el, így a
polgármester több napirend, kérdés, észrevétel, javaslat hiányában megköszöni a részvételt és
a képviselő-testület nyilvános ülését 9.30 órakor bezárja.
K. m. f.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős a képviselő-testületi ülésen jelenlévő aljegyző:

dr. Takács Nóra
aljegyző
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