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2285/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2011. augusztusi ülésére

Tárgy: Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése cím  pályázat el készítése

Tisztelt Képvisel -testület!

Önkormányzatunknak lehet sége van elindulni az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett,  a DAOP-
5.2.1/A-11 számú –   Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése cím  - pályázati
projektben, melynek keretében eredményes pályázat esetén finanszírozásra kerülhet felszíni vízelvezet
hálózatunk kiépítése. A projekt keretében – melynek költségkalkulációinak kidolgozása folyamatban van –
mintegy 300 millió forint nagyságrend  a fejlesztési program, 10 % önrész biztosítása mellett.
A pályázat els  lépéseként árajánlatok bekérése szükséges az engedélyezési terv dokumentáció és a
megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyában. A pályázati felhívás bels  korlátai szerint a
megvalósíthatósági tanulmány fels  korlátja maximum 1.200.000,-Ft +ÁFA, (1.500.000,-Ft, azaz:
Egymillió-ötszázezer forint). Az ajánlatkéréssel kapcsolatos dokumentációt álláspontunk szerint úgy kell
elkészíteni, hogy az olyan szerz dés tervezetet tartalmazzon, melyben a megvalósíthatósági
dokumentáció teljesítettsége a nyertes pályázathoz köt djön, hiszen ez a tanulmány a pályázat
alátámasztó dokumentációját képezi.

A tervezés megrendelése várhatóan megel legezend  költségekkel jár. Várhatóan 1.500.000,-Ft+ÁFA,
(1.875.000,-Ft, azaz: Egymillió-nyolcszázhetvenötezer forint) bruttó összköltséggel kalkulálhatunk,
továbbá az engedélyezés járulékos költségei (beruházási értékhatár függ ) merülhetnek fel.

Az el készítési dokumentációk (pl. tételes tervez i költségbecslés) határozzák meg a pályázati program
végleges költségvetését, így az öner  mértékét is, melyet egy következ  képvisel -testületi ülésen tudunk
megtárgyalni és véglegesíteni.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a pályázat benyújtásának támogatására irányuló el terjesztésben foglaltak és a határozati javaslat
megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. augusztus 15.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz
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…/2011. (VIII. 22.)  Ökt határozat

Tárgy: Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése cím  pályázat el készítése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete pályázatot nyújt be a DAOP-5.2.1/A-11
számú  projekt keretében a „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése” cím
program megvalósítására.

2.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy
a.) az 1.) pontban rögzített pályázati projekt el készítési munkálatai keretében árajánlatok bekérésére,

megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi engedélyes tervek beszerzésére,
b.) a vízjogi engedélyezési tervek készít jével a szerz dés megkötésére, maximum 1.500.000,-Ft+ÁFA (azaz:

Egymillió-nyolcszáz-hetvenötezer forint) értékhatárig, valamint az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó járulékos
költségek fedezetének biztosítására.

c.) az ajánlatkéréseket követ en, szerz déskötésre, a legjobb árajánlatot tev  szervezettel a megvalósíthatósági
tanulmány készítésére olyan formában, hogy a tanulmány akkor számít teljesítettnek, amennyiben a fentiekben
jelzett pályázat támogatást nyer, az ezen költségnemre szerz dhet  összeg fels  határa  1.200.000,-Ft+ÁFA
(azaz:. Egymillió-ötszázezer forint),

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete vállalja, hogy az 1.) pontban
részletezett  pályázathoz a 2.) b) pontban jelzett kötelezettségvállalás   pénzügyi   forrás
fedezetét az önkormányzat 2011. évi  költségvetési rendeletében  a fejlesztési célkit zésre
elkülönítetten, míg a 2.) c) pontban jelzett kötelezettségvállalás fedezetét a 2012.
éviköltségvetés fejlesztési tartalék kerete terhére biztosítja.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtása, és elbírálása után

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


