Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 18-i rendkívüli
ülésére
3. napirend: SomFALU – 2020 pályázat benyújtása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott Somogyi Falvak Támogatói Alap 2020.
(SomFALU-2020)
keretében történő támogatásra a megyei önkormányzat pályázatot
hirdetett.
Ennek keretében lehetőség van a I. (1) B. pont szerinti Somogy megye településein élő
lakosság kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, önkormányzat által
megszervezésre kerülő rendezvények költségeihez – kivéve a falunapokat – támogatási igényt
benyújtani.
A pályázatok 2020. március 15 és április 30. között nyújthatók be.
A pályázatot Somogy megyei települési önkormányzat vagy települési nemzetiségi
önkormányzat nyújthatja be.
A támogatás összege a I. (1) B. célterületre maximum 500.000,- Ft.
A pályázatok elbírálásának határideje 2020. május 31. Az elnyert pályázati támogatás
felhasználásának határideje: 2020. december 31.
Az önkormányzat a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egyesületével
közös szervezésben – a korábbi hagyományoknak megfelelően – idén is meg kívánja rendezni
az Alakulat Napját, amelynek a 70. évfordulója megtartására 2020. november 14-én kerül
sor. Ennek tervezett összes költsége 711.000,- Ft. Ehhez az önkormányzat a várható elnyert
500.000 forinthoz 150.000 forint támogatást tud biztosítani. A saját erő összege az IKSZT
tervezett költségvetésében rendelkezésre áll. A fennmaradó részt az Egyesület biztosítja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásáról döntsön.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a

Somogy Megyei
Önkormányzat által létrehozott Somogyi Falvak Támogatói Alap 2020. (SomFALU-2020)
keretében meghirdetett I. a) B. pontja szerinti „Somogy megye településein élő lakosság
kulturális, gasztronómiai, sport életét előmozdító, közösségépítő, önkormányzat által
megszervezésre kerülő rendezvények költségeihez – kivéve a falunapokat” pályázati célra az
elnyerhető maximum 500.000,- Ft támogatásra.
A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatási összeget Taszáron 2020. november 14.
napján megrendezendő „Taszári Alakulat Napja 70. évfordulója” rendezvény költségeihez
használja fel.
Az önkormányzat a rendezvényt a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei
Egyesületével közösen szervezi meg, amelyhez a pályázaton elnyert támogatáson felüli
költségeket saját erőként közösen biztosítják.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Varjas András polgármester
Határidő. 2020. május 31. a pályázat benyújtására
Taszár, 2020. március 13.

Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

