HATÁROZATI KIVONAT
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (III. 19.) számú
határozata
Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „ Döntés a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése jogcímű támogatás iránti pályázat beadásáról” című előterjesztést és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában
lévő Kultúrház ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 5. ) épületén belül működő könyvtár
valamint olvasó- és infokommunikációs termek szakmai eszközfejlesztése ,
korszerűsítése érdekében a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közgyűjtemények
Kollégiuma által kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
jogcímű, 3505/190 kódszámú támogatás iránti pályázat benyújtását határozza el.
A pályázattal megvalósítandó fejlesztés helye: hantosi 93 hrsz-ú ingatlan, 2434 Hantos,
Köztársaság tér 5.
A beruházás összköltsége: 2.992.194 - Ft azaz kettőmillió. kilencszázkilencvenkettőezeregyszázkilencvennégy forint.
A beruházás költségvetésének forrás összetétele:
a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Közgyűjtemények Kollégiuma által
kistelepülések könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése jogcímű,
3505/190 kódszámú
jogcímen igényelt támogatás ( a beruházás
összköltségének 90%-a)
Saját forrás, önerő ( a beruházás
összköltségének 10%-a) :
Összesen:

2.692.975.-Ft

299.219.- Ft
2.992.194- Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges saját forrás, önrész összegét a projekt összköltségének a 10 %-át 299.219.Ft azaz kettőszázkilencvenkilencezer- kettőszáztizenkilenc forintot az Önkormányzat
2015. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
A kivonat hiteles !
Hantos, 2015. március 25.
/:Finta Florencia:/
jegyzőkönyvvezető
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A képviselő-testület a pályázat beadásához az alábbi nyilatkozatokat és vállalásokat
teszi:
•

•

•

•

•

•

•
•

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint, mint helyi önkormányzat,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
alapján a következő természetes személy az önkormányzat képviseletére jogosult
személy: Fischer József polgármester
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a támogatással megvalósítandó beruházás,
tevékenység tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
alapján ÁFA levonási joggal nem rendelkezik, ezért a pályázatban szereplő
költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepelteti. Kijelenti
továbbá hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő
adatokban változás következik be, arról a támogatót haladéktalanul tájékoztatja
A Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd-,
felszámolási és végelszámolási eljárás alatt, valamint nincs adó-, járulék-, illeték- és
vámtartozása, ellene egyéb megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban, illetve
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
hatálya alá tartozó kedvezményezettként nem áll adósságrendezési eljárás alatt.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a munkaügyi jogszabályok alapján a támogatási
kérelem benyújtását megelőző két éven belül Magyarországon munkavállalót
foglalkoztatott.
A Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy
vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 82. §-ában
meghatározott követelményei teljesülnek.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az alappal, az Emberi Erőforrások
Minisztériumával és jogelődjeivel szemben lejárt elszámolási kötelezettsége nincs.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott
más jogosultak hozzáférjenek.
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A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy e pontban tett hozzájárulásai érvényesek
valamennyi le nem zárt pályázatára is.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. alapján kijelenti,
hogy személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben – 50. § (3)
bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, megfelel az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht.) 50.§-ában meghatározott követelményeknek,
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy jelen pályázati tárgyban támogatási igényt
korábban, illetve jelen támogatási igény benyújtásával egyidejűleg máshová nem
nyújtott be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatási kérelemben, adatlapban foglalt
adatok, információk és dokumentumok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek és
hitelesek,
A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázatban beszerzett bútorokat, kiegészítő
berendezést a Kultúrház épületén belül működő könyvtár és olvasó- és
infokommunikációs teremben helyezi el

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Kultúrház (2434 Hantos, Köztársaság tér 5. ) épületén belül működő
könyvtár valamint olvasó- és infokommunikációs termek szakmai eszközfejlesztése,
korszerűsítése érdekében a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közgyűjtemények
Kollégiuma által kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
jogcímű, 3505/190 kódszámú támogatás iránti pályázatot nyújtsa be, a pályázattal
kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2015. április 1.

(: Fischer József : ) sk.
polgármester

( : Gálné Papp Erika : ) sk.
jegyző
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