KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2745 KŐRÖSTETÉTLEN, Kocséri út 4.
Tel.: 53/368-005, fax: 53/568-501l

Iktatószám:C/ /2020.
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta jegyző

Tárgy: A Magyar Falu Program „temetői infrastruktúra fejlesztése” alprogramjához kapcsolódó döntés
meghozatala

ELŐTERJESZTÉS
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 8-ai rendkívüli
ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló
1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat
-„ temetői infrastruktúra fejlesztése” alprogramja alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és
ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai tulajdonában lévő temetők
infrastrukturális fejlesztésének támogatására A kiírás kódszáma MFP-FVT/2020.
A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a temetők
infrastrukturális fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben
foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása. A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára
a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira
irányuló támogatása nyújtása.
A pályázat célja
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok
tulajdonában lévő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának
biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.
Jelen pályázattal önkormányzatuknak lehetősége nyílna a köztemetőben egy a halottak ideiglenes elhelyezésére
szolgáló tároló, halott hűtő beszerzésére és a ravatalozó belső felújítására. Előzetesen elkészített költségvetés
szerint a munkálatok költsége az anyag- és díjköltségek kb. 5.000.000 Ft.

A megjelent pályázati kiírások szerint a projekt-előkészítési, és a projektmenedzsment költsége, tájékoztatás
és nyilvánosság biztosítása az igényelt összeg 7 %-áig elszámolható a támogatási összegből.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szükséges döntéseket hozza meg és hatalmazzon fel a pályázati
dokumentációk aláírására.
Az előterjesztést a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság tárgyalja meg. A Bizottság véleményét az elnök a
Képviselő-testület ülésén szóban ismerteti.
A döntéshozatal az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilvános ülés
keretében, az 50. § rendelkezései alapján - figyelemmel a Képviselő-testület szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) Önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre –
minősített többségű szavazati arányt igényel.
Kőröstetétlen, 2020. szeptember 4.
Pásztor Imre
polgármester
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Határozati javaslat

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében „temetői infrastruktúra fejlesztése” című,
MFP-FVT/2020. azonosító számú pályázati felhívásra.
2.) Az igényelt támogatás összege 5.000.000 Ft.
3.) A támogatási összegből a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő beszerzését

és a ravatalozó épületének belső felújítását vállalja.
4.) Felhatalmazza Pásztor Imre polgármestert a pályázat benyújtására.
5.) A pályázat támogatása esetén felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges döntések
meghozatalára.
6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester

Az előterjesztést láttam:
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
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