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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

Tárgy: DAOP 4.1.3/A-11 kódszámú pályázathoz anyagi forrás megel legezése a Csanytelek, Baross Gábor utca 2.
szám alatti ingatlan felújításához

Tisztelt Képvisel -testület!

El zetes tájékoztatásunknak megfelel en kidolgozás alatt áll az önkormányzat tulajdonában lév , ugyanakkor külön
megállapodás alapján a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére üzemeltetésre 58/2011. (IX. 15.) Ökt
határozatával átadott Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti épület felújítására irányuló pályázat.
A tárgyi pályázat benyújtására a Társulás jogosult, melynek benyújtási határideje 2011. november 14-t l - 2012. január
09-ig terjed. Természetesen megfelel  el készületi munkák elvégzése szükséges ahhoz, hogy a projekt
költségszámításai megalapozottak legyenek.
A  DAOP 4.1.3/A-11 kódszámú, „A szociális alapszolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátásokhoz való
hozzáférés javítása és a szolgáltatások min ségének fejlesztése” cím  projekt el készítési munkálatainak
jelent s része a számított költségek között elismerésre kerül. A pályázati tervdokumentáció és
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése alapfeltétele a benyújtandó pályázatnak. Ezen el készületi munkálatok
eredményes pályázat esetén kiegészülnek további egyéb költség elemekkel (pl: közbeszerzés, m vezetés, projekt
menedzsment, nyilvánosság biztosítása, m szaki ellen rzés). Ezen költségelemek vonatkozásában a pályázati útmutató szerinti
elismerhet  költségszintekhez igazodóan kerülnek beépítésre becsült adatok. A pályázatban igényelhet maximális
támogatás  összege  50  millió  forint. A véglegesítend  egyéb költségekkel növelt becsült összköltség nagyságrendje fogja
meghatározni a támogatás intenzitás mértékét.
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása önálló tagintézményeket érint  fejlesztési célú pénzügyi alapokkal nem
rendelkezik, így a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása értelmében a fejlesztéssel érintett
tagönkormányzati beruházásokhoz, pályázati fejlesztésekhez szükséges öner t (saját forrást) az érintett tagönkormányzatnak kell
biztosítania.
A fentiekben részletezett pályázathoz a jelenlegi fázisban a tervezés és a megvalósíthatósági tanulmány készítés
bekerülési költségének megel legezésére, illetve ezen költségelemek saját forrás hányadának fedezet biztosítására kell
kötelezettséget vállalnia a Képvisel -testületnek.
A tervezés és a pályázati dokumentáció elkészítésének díja 520.000,-Ft. A megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésének díja: a pályázati felhívás szerint az elszámolható összköltség maximum 2 %-a. A tervezés és pályázati
dokumentáció készítésének díja tárgyévi költségvetési elemként merül fel, míg a megvalósíthatósági tanulmány
készítésének díja 2012. év elején fizethet  ki. Természetesen ezen költségelemek támogatás intenzitás szerinti
hányada eredményes pályázat esetén visszatérül.
A tárgyévben kifizetend  és az önkormányzat idei évi költségvetéséb l megel legezend  520.000.- Ft tervezési költség
fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet fejlesztési forrásainak bels  átcsoportosításával javasoljuk meghatározni. A
megvalósíthatósági tanulmány és a kés bbiekben konkretizált egyéb költségek saját forrás hányadának támogatás érték  fejlesztési célú
pénzeszközkénti átadását az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete eredeti el irányzatai között javasoljuk betervezni.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben részletezettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2011. október 20.

Tisztelettel:

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

Tárgy: DAOP 4.1.3/A-11 kódszámú pályázathoz anyagi forrás megel legezése a Csanytelek, Baross Gábor utca 2.
szám alatti ingatlan felújításához

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a DAOP 4.1.3/A-11 kódszámú, a Csanytelek, Baross
Gábor utca 2. szám alatti ingatlan felújítása tárgyú pályázat saját forrás biztosításához fejlesztési célú
támogatás érték  kiadásként a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára – mint a pályázatot
benyújtó szerv - való alábbi forrás átadását hagyja jóvá:
a)   tervezés, pályázati dokumentáció készítés bruttó költség fedezete:   520.000.- Ft,
b) megvalósíthatósági tanulmány készítés tervezett költség fedezete: az elszámolható pályázati összköltség

maximum 2 %-a a pályázati felhívás szerint.
2.) Az a)-b) pontban írt fenti összegek a felújítási konstrukció saját forrás részeként, ugyanakkor

megel legezend  teljes bekerülési költségelemként számolandók el. Eredményes pályázat esetén az a)-b)
pontban rögzített támogatási hányadnak megfelel  forrásrészek a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
költségvetéséb l Csanytelek Község Önkormányzata költségvetésébe visszautalásra kerül.

3.) A Képvisel -testület:
- az 1/a) pontban rögzített forrásátadás költségfedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet

fejlesztési alapján belüli el irányzat átcsoportosítással biztosítja, míg
- a 2/b) pontban rögzített forrásátadást pedig az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete eredeti

el irányzatai közötti letervezésével.
4.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a forrás átadáshoz kapcsolódó szükséges

intézkedések megtételére.
5.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó-  és Pénzügyi Iroda Vezet jét, hogy

a 2.) pontban részletezett el irányzat képzésekhez a szükséges intézkedés megtételére.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje:  folyamatos
Beszámolás határideje:  Pályázat benyújtását követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, Munkaszervezet Vezet je (Csongrád, Kossuth tér)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


