MINTA! NEM BEADHATÓ!

PÁLYÁZATI ADATLAP

Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívásához
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására

Pályázat kódja: HUNG-2021

2021/8438
Vélegesítés ideje:

Pályázat azonosító: 8438; Pályázó: Kehidakustány Község Önkormányzata; ; Oldalszám:1

Alapadatok
Benyújtó szervezet neve: Kehidakustány Község Önkormányzata
Pályázat elnevezése: Kehidakustány Értéktár
Pályázó típusa: települési, tájegységi, megyei értéktárral rendelkező önkormányzat
Támogatási cél: I. célterület: A Htv. szerinti nemzeti értékek bemutatása és népszerűsítése
Alcél(ok):
- I. a) nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével
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II. Pályázó adatai
Székhely irányítószám

8784

Székhely település

Kehidakustány

Székhely közterület(utca,
Dózsa György u. 7
tér stb), házszám
Levelezési cím
irányítószám

8784

Levelezési cím település

Kehidakustány

Levelezési cím
közterület(utca, tér stb),
házszám

Dózsa György u. 7

levelezési cím postafiók

n/a

Pályázó hivatalos
képviselőjének neve:

Lázár István

Képviselő beosztása

polgármester

Képviselő E-mail címe

iroda@kehidakustany.hu

Képviselő telefonszáma

+36-83-534-003

Kapcsolattartó neve:

Kristóf Katalin

Kapcsolattartó beosztása: referens
Kapcsolattartó E-mail
címe

iroda@kehidakustany.hu

Kapcsolattartó
telefonszáma:

+36-30-533-7668

Adószám:

15432498-2-20

Államháztartási azonosító
723817
szám
Törzskönyvi azonosító
szám

432492

A támogatást igénylő
szervezet bankszámla
száma

11749053-15432498-00000000

A számlát vezető
Otp Bank Zrt
pénzintézet megnevezése:
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III. Pályázat bemutatása
A támogatásból
megvalósítani tervezett
tevékenységek, feladatok
részletes ismertetése:

Kehidakustány Község értékeinek megőrzése kiemelkedően fontos
feladat. A turizmusra épülő település alappilléreinek számítanak az
érintett nevezetességeink és hagyományaink. A bizottság által
megjelölt értékeket bemutatását kívánnánk írott és elektronikus
kiadványokban megvalósítani. A település honlapjaira
összeállítanánk egy színvonalas ismertetőt, valamint nyomtatot
prospektusok elhelyezésével népszerűsítenénk ezen értékeket a nagy
számban látogatott turisztikai pontokon. A fényképek elkészítéséhez
rendelkezünk saját fényképező géppel viszont a kiadvány
összeállításához és szerkesztéséhez elengedhetetlenül fontos egy
számítógép beszerzése (jelen esetben ezen plusz eszközzel nem
rendelkezik az önkormányzat és önerőből megfinanszírozni sem
tudja). A számítógép beszerzésen túl a kiadványok összeállításának
díja valamint a honlapra tervezett tartalom szerkesztésének díja és a
prospektusok nyomtatásának költségeit terveztük.

Projekt befejezésének
időpontja:

2022-04-30

Megvalósítási helyszín
irányítószám

8784

Megvalósítási helyszín
település

Kehidakustány

Megvalósítási helyszín
közterület(utca, tér stb),
házszám

Dózsa György u. 7
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III./2 Érintett értékek
Érték

Érték típus

Értéktár

Kustányi Magtár Épület

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Gyümölcsoltó Boldogasszony Rk. és a templomkertet
övező fal

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kustányi Tájház

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kustányi fa harangláb

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kustányi Romtemplom

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kehidakustányi kőkeresztek

nemzeti érték települési - Kehidakustány

I. Világháborús és II. Világháborús emlékművel

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Deák Ferenc Emlékház, Nemzeti Emlékhely

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Nemzeti Sírhely

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kehida-Kustányi Vasútállomás épülete

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Mezőgazdasági Szakiskola épületei

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kehidai Műmalom

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kustányi Házi Berkenyefa

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Deák kút

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Deák-torta és Deák-kuglóf

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kukorica prósza

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Kehida termál Gyógy- és Élményfürdő

nemzeti érték települési - Kehidakustány

Hagyományőrző Mariska Udvar

nemzeti érték települési - Kehidakustány
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IV. Ütemterv
Mérföldkövek

Kezdet:

2021-03-30

Befejezés:

2021-12-31

Kehidakustány Értékeinek fotó dokumentálása a fő
Tevékenység
leírása/bemutatása: tevékenység ezen időszakban. Évszakoknak
megfelelő képanyag elkészítése kulcsfontosságú az
egész évben vendégeket fogadó településnek.

Kezdet:

2021-04-01

Befejezés:

2022-02-28

Kehidakustány Értékeinek betumatásául szolgáló
Tevékenység
leírása/bemutatása: kiadványok összeállítása a szöveges részek
megalkotása, valamint a fotósorozatok
szerkesztése.

Kezdet:

2022-03-01

Befejezés:

2022-04-30

Digitális anyagok feltöltése a meglévő települési
Tevékenység
leírása/bemutatása: honlapra. Írott kiadványok nyomtatása és
terjesztése.
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V. Költségvetés
Támogatás igény: 1 302 000 Ft
ÁFA visszaigénylő: nem
Költségelszámolás:
Költségtétel

Mennyiség,
egység

Számítógép beszerzés

Nettó
(Ft)

ÁFA
(Ft)

350
000

1 db

Bruttó
ktsg.
(Ft)

Visszaigényelhető
ÁFA (Ft)

Igényelt
tám. (Ft)

0

0

350 000

350 000

Ktsg. típusa: Egyéb tevékenységhez kapcsolt költség
Képanyag
elkészítésének
megbízási díja

1 db

200
000

0

0

200 000

200 000

1 db

34 000

0

0

34 000

34 000

Ktsg. típusa: Bérjellegű költség
Képanyag
elkészítésének
megbízási díja

Ktsg. típusa: Bérjellegű költség járulékai
Kiadványok szöveges
tartalom
elkészítésének
megbízási díja

1 db

200
000

0

0

200 000

200 000

1 db

34 000

0

0

34 000

34 000

Ktsg. típusa: Bérjellegű költség
Kiadványok szöveges
tartalom
elkészítésének
megbízási díja

Ktsg. típusa: Bérjellegű költség járulékai
Elektronikus
kiadványok és honlap
szerkesztésének
megbízási díja

1 db

200
000

0

0

200 000

200 000

1 db

34 000

0

0

34 000

34 000

0

0

250 000

250 000

0

0

1 302
000

1 302 000

Ktsg. típusa: Bérjellegű költség
Elektronikus
kiadványok és honlap
szerkesztésének
megbízási díja

Ktsg. típusa: Bérjellegű költség járulékai
Kiadványok papír
alapú nyomtatása

1000 db

250
000

Ktsg. típusa: Egyéb tevékenységhez kapcsolt költség
Összesen

1 302
000
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Alcél

Nettó
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Visszaigényelhető
ÁFA (Ft)

Bruttó
ktsg. (Ft)

Igényelt
tám. (Ft)

I. a) nyomtatott és
elektronikus
kiadványok, honlapok,
filmek készítésével

1 302 000

0

0

1 302 000

1 302 000

Összesen

1 302 000

0

0

1 302 000

1 302 000

Kehidakustány, 2021.02.26
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A pályázó nyilatkozatai
A pályázó nyilatkozik arról, hogy:
1.) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2.) adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg (az államháztartás központi
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összeg, továbbá az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt
egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől
vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól) nem nyújtott be;
3.) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban;
4.) vele szemben nem állnak fenn a Áht. 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok;
5.) Az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2)
bekezdése szerint egyedi határozatban döntött, így különösen: fa.) megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek;az Ávr. 75. §. (7) bekezdése alapján külhoni Pályázó esetén – ha
jogszabály másként nem rendelkezik – a (2) bekezdés d) és g) pontja a magyarországi munkaügyi
kapcsolatok és forgalmi adó tekintetében alkalmazandóak, a (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás a Pályázó személyes jogának szabályai alapján
értelmezendő. A külföldi Pályázó személyes joga alkalmazandó továbbá abban az esetben is, ha
jogszabály a támogatás felhasználása tekintetében közbeszerzési kötelezettséget ír elő; fb) jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. §-a alapján átlátható szervezetnek minősül; fc) köztulajdonban álló gazdasági
társaság esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett;
6.) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás
céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
7.) a támogatott tevékenység megvalósításához engedély nem szükséges;
8.) lejárt esedékességű adótartozással vagy adók módjára behajtandó köztartozással nem
rendelkezik;
9.) saját magának, valamint tagjainak, tagszervezeteinek, intézményeinek nincs költségvetési
támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása;
10.) tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a köztartozás összegét a Támogató által utalt támogatás
összegéből levonja, és jóváírja a Pályázó tartozást mutató számláján. Ez esetben a támogatás
utalását teljesítettnek kell tekinteni, és a támogatott Pályázó köteles a támogatás teljes összegének
felhasználásáról határidőben elszámolni. A támogatói okirat kiadásakor a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó Pályázó nem áll
adósságrendezési eljárás alatt;
11.) a támogatás tárgyának, összegének, megvalósítási helyének és időpontjának nyilvánosságra
hozatalához hozzájárul;
12.) hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz
a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság hozzáférjenek. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a pályázatában, valamint a támogatási
szerződésben feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez
történő felhasználásához hozzájárul;
13.) a határon túli civil szervezet Kedvezményezett kivételével a Támogató által előírt biztosítéko(ka)t rendelkezésre bocsátja a támogatói
döntésről szóló értesítés átvételét követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatói okirat kiadásáig;
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14.) tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtásával elfogadja a pályázati felhívásban
megfogalmazott feltételeket;

15.) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy amennyiben a tervezett tevékenység a
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, a közbeszerzési eljárást a támogatott projekt kapcsán
lefolytatja;
16.) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht. 53/A. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint visszafizeti;
17.) kötelezettséget vállal arra, hogy megjeleníti a Hungarikum Bizottságot és az
Agrárminisztériumot, mint támogatót a nyomtatott kiadványok első külső vagy belső címoldalán,
hasonlóan az elektronikus anyagokban is, továbbá az arculati elemek felhasználásával
rendezvényeken tájékoztatja a résztvevőket a támogatás tényéről plakáttal, molinóval, élő szóban;
18.) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályázati felhívásban megfogalmazott kizáró
okok egyike sem vonatkozik rá;
19.) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy haladéktalanul bejelenti, ha a pályázat
elbírálásáig, illetve a támogatói okirat lejártáig az ügyészség a pályázó szervezet bírósági
nyilvántartásból való törlését kezdeményezi, továbbá a pályázónak lejárt esedékességű, meg nem
fizetett köztartozása keletkezik;
20.) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a projekt tulajdonjogot és egyéb más
jogosultságot nem sért, és megfelel a tárgyi támogatásra általában és a pályázat tárgyára konkrétan
vonatkozó jogszabályoknak;
21.) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltak előzetes helyszíni és dokumentumok alapján történő - ellenőrzés keretében, illetőleg a pályázat kedvező
elbírálása esetén a pályázatban, illetve a támogatói okiratban foglaltak megvalósításának
szakszerűségét, szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az
Agrárminisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, valamint ezek
megbízottai a beszámoló benyújtásától számított 10 éven belül nyilvántartás, valamint a projekt
keretében keletkezett dokumentumok alapján és/vagy helyszínen ellenőrizzék;
22.) hozzájárul az Agrárminisztérium részére a pályázatban megadott adatai kezeléséhez. Az
Agrárminisztérium adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes, a
pályázás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre
történő törléséig tart;
23.) hozzájárul, hogy az Agrárminisztérium a pályázó részére postai úton levelet, elektronikus úton
e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy
részére történő átadására. Kijelenti, hogy ezen hozzájárulását önkéntesen, minden külső befolyás
nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg;
24.) nincs adók módjára behajtandó állami adó-, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása.
25.) a szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékek esetében az ingyenes, területi és időbeli
korlátozás nélküli teljes körű felhasználási jogot biztosít a Támogató részére, amely kiterjed a
termékek, kiadványok, elektronikus anyagok, fényképek, filmek egészének vagy azok tartalmának
felhasználására és harmadik személynek további felhasználás céljából történő átadására, azok képés hangfelvételen történő rögzítésére, továbbá, azok számítógéppel vagy elektronikus
adathordozóra történő másolására, azok korlátlan terjesztésére, kiállítására, nyilvános előadására,
nyilvánosság számára történő korlátlan hozzáférhetővé tételére, valamint azok átdolgozására;
26.) vállalja, hogy megjeleníti a Hungarikum Bizottságot és a Támogatót a nyomtatott kiadványok
(könyv, leporelló, szórólap, plakát, prospektus stb.) külső vagy belső címoldalán, hasonlóan az
elektronikus anyagokban is, a pályázati oldalról letölthető arculati elemek felhasználásával, továbbá
rendezvényeken tájékoztatja a résztvevőket a támogatás tényéről plakáttal, molinóval vagy élő
szóban;
27.) a nyomtatott és elektronikus adathordozón megjelenő termékekből dokumentálás céljából 2 db
köteles példányt átad a beszámolás folyamán a Támogató részére;
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28.) a rendezvényekről, bemutató terekről fotódokumentációt készít, amelyet a beszámolás
folyamán átad a Támogató részére elektronikus adathordozón is dokumentálás céljából;

29.) a pályázat megvalósítása során a támogatásból elkészült termékeket (szellemi, materiális)
tovább nem értékesíti;
30.) a számára nyújtott támogatást támogatásként tovább nem adja;
31.) Vállalja, hogy rendezvények esetén a rendezvény időpontját a megtartást megelőzően legalább
15 nappal bejelenti;
32.) a II. célterületre történő pályázás esetén vállalja, hogy a pályázati projekt keretében a partner
szervezet létrehozza értéktárát, nemzeti értékeket vesz fel, amelyeknek javaslati dokumentációi a
hungarikum.hu honlapon az értéktár bizottságok számára közzétett mintáknak minden tekintetben
megfelelnek;
33.) a III. célterületre történő pályázás esetén a benyújtott tervdokumentáció és rajz alapján
elkészíti kollekcióját.

Kehidakustány, 2021.02.26
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Feltöltött mellékletek
Megnevezés

Típus

Azonosító File neve

A székhely szerint illetékes értéktár bizottság
létrehozásáról szóló önkormányzati határozat hitelesített
másolata.

kötelező 5948

TÉB határozat
hivonat.pdf

Olyan egyéb dokumentumok, amelyek a pályázat
szakértői véleményezését elősegítik (pl. szakmai
kompetenciák, korábbi rendezvények megvalósítását
alátámasztó dokumentumok, közreműködő partnerek
bemutatása, média tevékenység esetén az elérni kívánt
célcsoport és annak nagysága, a megvalósítás időbeli
ütemezése, a megvalósításért, vagy az egyes
részfeladatok teljesítéséért felelős személyek és szakmai
tevékenységük bemutatása, referenciák). A szakmai
kompetenciák ismertetése érdekében benyújtott szakmai
önéletrajz abban az esetben fogadható el, ha az
tartalmazza a szakember saját kezű aláírását, valamint
dátumot.

9325

Kehidakustány
Értékei.pdf
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