Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2017. (VII. 31.) önkormányzati határozata
2017. évi Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését
és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására megnevezésű, a

tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
és saját forrás biztosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján ezen határozatában rögzíti, hogy Földművelésügyi
Minisztérium a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Tanyafejlesztési
Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló
20/2017. (IV. 26.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program
keretében a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi
fejlesztések, tanyagondoki szolgálatok fejlesztésére pályázatot nyújt be „Tanyagondnoki

szolgálatok fejlesztése Cibakházán 2017.” címmel az alábbiak szerint:
1.)
a.) A pályázati cél megnevezése:
Tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, gépjárműbeszerzés
kivételével
b.) A pályázat címe:
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Cibakházán 2017.
c.) A pályázati cél megvalósításának határideje: 2018. április 30.
d.) Támogatási igény
(összköltségvetés 90 %-a)

1 998 000,- Ft

e.) Önkormányzati saját forrás biztosítása ezen határozat 1.) a.) és b.) pontja
szerint pályázati cél megvalósításához
2017. évben
(összköltségvetés 10 %-a)

222 000,- Ft

f.) Ezen határozat 1.) a.) és b.) pontja szerint pályázati cél megvalósításához
szükséges teljes összeg
2017. év
(teljes bruttó projekt költség)
Beruházás összesen:

2.)

2 220 000,- Ft
2 220 000,- Ft

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatban rögzíti, hogy a határozat
1/d.) pontjában feltüntetett és 2017. évben szükséges saját pénzügyi forrást biztosítja
és azt az önkormányzat 2017. évi költségvetésében betervezi és elkülönítetten kezeli.

Felelős: az önrész költségvetési betervezéséért Cibakháza polgármestere
Határidő: értelemszerűen

3.)

Cibakháza
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
polgármestert, hogy ezen határozatban rögzített pályázatot mellékleteivel együtt a
pályázati kiírásban megszabott határidőn belül rögzítse és nyújtsa be a Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft. részére (1223, Budapest, Park utca 2. címre), továbbá a
szükséges nyilatkozatokat Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat nevében és
megbízásából tegye meg, illetve írja alá.

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

4.)

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Török István, jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.,
Gazdasági, Pénzügyi-, és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben –
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (1223, Budapest, Park utca 2.)
Nagyközségi Könyvtárat- helyben –
Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Cibakháza, 2017. július 31.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

