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Hozott határozatok:
63/2016. (VII.08.) KT. sz. határozat: Tanyafejlesztési pályázat benyújtása

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2016. július 8-án de. 7,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hutóczki Péter polgármester,
Mikáczó László Ferenc alpolgármester,
Földháti István képviselő,
Furó Tiborné képviselő,
Sándor László képviselő,
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselő,
képviselő,
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, elnézést kér,
amiért az ülés meghívására telefonon került sor, de a határidő szűkössége miatt indokolt volt.
Javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirend (telefonon ismertetve):
1.) Tanyafejlesztési Program – tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére –
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:
1.) Tanyafejlesztési Program – tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére –
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1.) Tanyafejlesztési Program – tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére –
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.) Tanyafejlesztési Program –
fejlesztésére – pályázat benyújtása

tanyagondnoki

szolgáltatás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban

Hutóczki Péter polgármester:
A Földművelésügyi Minisztérium által kiírt „a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése
és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” c. pályázati felhívás
jelent meg. A pályázat több célterületen nyújt támogatási lehetőséget. Figyelembe az előző
évek pályázatait a tanyafejlesztésben most a TP-1-es kategórián belül a tanyagondnoki
szolgálatok fejlesztésén belül tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére
meghatározott célterületen van valószínűsége eredményesen pályázni. Hiszen tavaly előtt
jármű vásárlásra kaptunk támogatást, 2015-ben tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó
eszközök beszerzését támogatták (utánfutó, laptop, tároló edények stb.). Most pedig a
tanyafejlesztéshez kapcsolódóan a fogathajtó pálya, -, a jövendő versenyek érdekében –
fejlesztésére látunk lehetőséget. 256 m2-i sátorra kértünk árajánlatot, amely 2 db 8 x 16 m-es
sátorból állna, az árajánlat szerint 1.060.000.-Ft bruttóban. Illetve még a pályázatban
elszámolható projektmenedzseri, pályázatkezelési költsége.
A támogatás mértéke az általunk kiválasztott támogatási cél esetében az összes jogosult
(elszámolható) költség legfeljebb 90%, az önkormányzatnak fejlesztés teljes költségének
minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás meglétéről nyilatkozni kell a
pályázat benyújtásához. A megítélhető támogatás maximum összege 2 MFt.
Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület
egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2016. (VII.08.) Kt. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Miniszter Tanyafejlesztési Program
keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló
30/2016 (IV.29.) FM rendelet alapján kiírt „Tanyák, valamint a tanyás
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására”. A TP-1-es kategórián belül a tanyagondnoki
szolgálatok fejlesztése célterületen tanyasi idegenforgalmat támogató
szolgáltatások fejlesztésére.
Projekt összköltsége:
Támogatási igény:
Önkormányzati saját rész:

2.222.222.2.000.000.222.222.-

Az Képviselő-testület az önkormányzati saját részt az önkormányzat 2016.
évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon a
Hajdú-Bihar
Megyei
Fejlesztési
Ügynökség
Nonprofit
Kft
közreműködésével.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: azonnal, rendelet szerint

Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja.
k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.

