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ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2009. októberi ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása DAOP-2009-3.1.1./B kódszámú projekt keretében a Csanytelek, József 
Attila utca,  Határút és a Nefelejcs u. szilárd burkolatú kiépítésére.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (DARFÜ) pályázati felhívása alapján újból lehetőség 
nyílik  önkormányzatunknak  arra,  hogy  a  rövid-  közép-  és  hosszú-távú  gazdasági  és  fejlesztési 
programunkban szereplő úthálózat fejlesztési programunkat tovább vigyük.
A  DAOP-2009-3.1.1./B  kódszámú  program  keretében  pályázat  nyújtható  be  az  önkormányzati 
tulajdonú belterületi közutak fejlesztésének támogatására.
A jelenlegi projekt keretében – az új pályázati kritériumokkal összhangban – a Nefelejcs utca, a József 
A. utca és ezen utcákat az Ady Endre utcával összekötő Határút szilárd burkolatú kiépítése valósítható 
meg. 
A pályázaton  elnyerhető támogatás összege 90 %, mivel településünk hátrányos helyzetű kistérségben 
van.
A részletes előkészületi munkálatok keretében kidolgozásra került a tervezett fejlesztendő útszakaszok 
kivitelezésének  és  a  kapcsolódó  járulékos  költségek  (engedélyezés  műszaki  kiviteli  tervek, 
közbeszerzési  eljárás,  műszaki  ellenőrzés,  könyvvizsgálatok, stb) kalkulációja, mely szerint  a fenti 
beruházások  tervezett  összköltsége  (ÁFÁ-val)  130.871.532,-Ft  (azaz:  Százharmincmillió-
nyolcszázhetvenegyezer-ötszázharminckettő forint).
A pályázat eredményességét pozitívan befolyásolhatja azon kiegészítő önkormányzati vállalás is, mely 
szerint a jelzett szakaszok környezetében az önkormányzat 1000 m2-en füvesítést, ill 50 db fa ültetését 
is vállalja mintegy 975 e Ft-os összértékben. Ez az összeg már része a fenti összköltségnek.
A  beruházási  összköltségből  így  az  igényelt  pályázati  támogatás  összege  116.906.879,-Ft,  (azaz: 
Száztizenhatmillió-kilencszázhatezer-nyolcszázhetvenkilenc  forint),  míg  az  önkormányzat  által 
garantálandó  saját forrás igény mindösszesen 13.964.653,-Ft,  melyből  a fejlesztési célú  saját forrás 
vállalás  12.989.653,-Ft,  füvesítés  és  fásítás  működési  költsége  975.000,-Ft  (azaz:  Kilencszáz-
hetvenötezer  forint).  A  saját  forrás  biztosítása  a  2010.  évi  önkormányzati  költségvetési  rendelet 
fejlesztési alapjából garantálandó, melyhez hosszú- távú fejlesztési célú hitel igénybevétele célszerű, 
egy éves törlesztési türelmi idővel, ugyanis így az Ady Endre utca kiépítésével összefüggő hosszú- 
távú fejlesztési célú hitelünk (tőke+kamat együtt) teljes mértékben törlesztésre kerül 2011. I. negyedév 
végére. Természetesen élni kívánunk 2010-ben is az EU-ÖNERŐ kiváltó pályázati lehetőséggel is, 
amennyiben ez a központi kiegészítő támogatási rendszer élni fog.
A pályázat  benyújtási  határideje 2009.  november  15.  A képviselő- testület  már  az előző évben is 
pályázott  a  jelzett  útszakaszokból  a  József  Attila  és  Nefelejcs  utca  kiépítésére,  de  sajnos  ez  a 
pályázatunk nem nyert  támogatást.  Mivel  a  fejlesztési  programunkban  kiemelt  helyet  foglal  el  az 
infrastrukturális ellátottság folyamatos fejlesztése, így nem lehet kétséges, hogy élnünk kell minden 
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pályázati  lehetőséggel,  mely a jelzett  célkitűzések megvalósítását szolgálja.  (Különösen figyelemre 
méltó jelen pályázat támogatási intenzitása is, mely elérheti a 90 %-ot). 
Természetesen arra is nagy figyelmet kell fordítanunk – fejlesztési forrásaink korlátozott lehetőségeire 
tekintettel is – hogy a helyi lakosság évtizedes és jogos igénye, hogy a jelzett útszakaszokon is szilárd 
burkolaton közlekedhessen.

Tisztelt Képviselő- testület!

Az előterjesztésben rögzítettek alapján javasoljuk a pályázat benyújtásának támogatását és a csatolt 
határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. október 27.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyző



……/2009. (XI.  30.) Ökt határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása DAOP-2009-3.1.1./B kódszámú projekt keretében a Csanytelek, József 
Attila utca,  Határút és a Nefelejcs u. szilárd burkolatú kiépítésére.

Határozati javaslat

1) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  jóváhagyja,  hogy  pályázat 
kerüljön benyújtásra a DAOP-2009.3.1.1./B kódszámú program keretében a Csanytelek, 
József Attila utca, Határút és Nefelejcs utca szilárd burkolatú kiépítésére az önkormányzat 
rövid,- közép, és hosszú-távú  fejlesztési programjában foglaltaknak megfelelően.

2) A Képviselő- testület az 1) pontban meghatározott  fejlesztési célkitűzés (kivitelezés és 
egyéb  költségek)  tervezett  alap  összköltségét  129.896.532,-  Ft-ban  (azaz: 
Százhuszonkilencmillió- nyolcszázkilencvenhatezer-ötszázharminckettő forintban) hagyja 
jóvá, melyhez 975.000,-Ft-os (azaz: Kilencszázhetvenötezer forint) külön saját vállalást 
tesz a jelzett útszakaszok melletti füvesítés (1000 m2) és fásítás (50 db) költségeire.
A  beruházás  teljes  bekerülési  összköltsége  a  fentiek  alapján  130.871.532,-Ft  (azaz: 
Százharmincmillió-nyolcszázhetvenegyezer-ötszázharminckettő forint).
A  tervezett  alap  beruházási  összköltségből  (129.896.532,-Ft  az  igényelt  támogatás 
mértéke  az önkormányzat hátrányos helyzetű kistérségi működtetésére tekintettel  90 %, 
összegben  116.906.879,-  Ft  (azaz:  Száztizenhatezer-kilencszázhatezer-
nyolcszázhetvenkilenc  forint),  míg  az  önkormányzat  által  a  2010.  évi  költségvetési 
rendeleten  elkülönítetten  garantált  saját  forrás  összege  12.989.653,-Ft  (azaz: 
Tizenkettőmillió-kilencszányolcvankilencezer-hatszázötvenhárom   forint).  A  külön 
garantált  saját  vállalás  (füvesítés,  fásítás)  összege  975.000,-Ft  (azaz: 
Kilencszázhetvenötezer forint).

3) A  Képviselő-  testület  felhatalmazza  Forgó  Henrik  polgármester   urat  és  Kató  Pálné 
jegyzőt  a  pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  nyilatkozatok  és  egyéb 
kötelezettségvállalások megtételére.

Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester
          Kató Pálné jegyző

Végrehajtás határideje: 2009. november 15.
Beszámolás határideje: Pályázat elbírálását követő testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár


