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Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. novemberi ülésére

Tárgy: Támogatás igénylés benyújtása az EMVA program keretében rendezvénysátor beszerzésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján az MVH a 141/2009. (X. 5.)
közleményében körülírja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó (EMVA) a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások igénylési rendjét.
E programkörben pályázható a rendezvénysátor beszerzése. A pályázat benyújtási határideje 2009.
november 16.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtásának elfogadását. Eredményes pályázat esetén a
nettó (ÁFA- nélküli) bekerülési költség 100%-a nyerhető el támogatásként.
A fenti beruházás becsült összköltsége 1.839 eFt. Ebből az igényelt támogatás összege 1.471 eFt.
Az önkormányzat által garantálandó saját forrás fedezet: 368 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak és a csatolt határozati javaslat megvitatását
és változtatás nélkül elfogadását.

Csanytelek, 2009. november 6.

Tisztelettel:

  Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyző
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…/2009. (XI. 13.) Ökt. Határozat

Tárgy: Támogatás igénylés benyújtása az EMVA program keretében rendezvénysátor beszerzésére

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból elnyerhető, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások keret terhére rendezvénysátor beszerzésére.

2.) Az 1.) pontban jelzett fejlesztési célkitűzés tervezett bekerülési összköltségét az előzetes
költségkalkulációk alapján 1.713 eFt-ban (azaz: Egymillió-hétszáztizenháromezer forintban) hagyja
jóvá a Képviselő-testület.

3.) A 2.) pontban jelzett tervezett összköltségből az igényelt támogatás összege: 1.370 eFt (azaz:
Egymillió-háromszázhetvenezer forint) míg az önkormányzat által garantált saját forrás fedezete 343
eFt (azaz: Háromszáz-negyvenháromezer forint).

4.) A képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy
a pályázat előkészítésével, elkészítésével és benyújtásával összefüggő nyilatkozatokat, megbízások,
felhatalmazásokat és egyéb kötelezettségvállalásokat az önkormányzat nevében tegyék meg.

5.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezetőt,
hogy a pályázathoz garantált saját forrás fedezetét a 2009. évi költségvetési rendeletbe a pályázati
célkitűzések pontos megjelölésével és a saját forrás keret pontos összegének meghatározásával, építse
be és terjessze a Képviselő-testület elé.

Végrehajtás határideje:  a pályázat benyújtása 2009. november 16.
Felelős: Forgó Henrik polgármester,

Kató Pálné jegyző,
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető

Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követő képviselő-testületi ülés

Határozat értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Irodavezető
- Irattár


