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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. december havi ülésére

Tárgy: DAOP 4.1.3/A-11. kódszámú pályázati projekthez kapcsolódó, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz.
           alatti épületben felújítással összefügg  önkormányzati saját forrás biztosítása

Tisztelet Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képvisel -testülete 51/2011. (VIII. 22.) Ökt határozatában rögzítette,
hogy a Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti funkcióját vesztett épület felújítására irányuló DAOP-4.1.3/A-.11
kódszámú pályázati programban való részvétel érdekében az el készítési munkálatok szükségességét. A pályázat
benyújtását a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása végzi el, mint az ingatlan üzemeltet je a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központ fenntartójaként. Az el készületi munkák keretében a Képvisel -testület
meghatározta a felújítással összefügg  tervezett költségelemek bruttó összköltségét az alábbiak szerint:
A felújítási munkálatokkal kapcsolatos bruttó összköltség 27 %-os tervezett ÁFÁ-val 56.848.577.-
Ft,
ebb l:

1.) projekt-el készítés költségei: 2.120.000.-Ft,
2.) projekt-megvalósítás költségei: 54.728.577.-Ft,

ebb l:
épít ipari munkák költsége: 53.078.587.-Ft.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázatban (beadási határid : 2012. január
9.) a maximálisan igényelhet  bruttó bekerülési költségre vetített támogatási hányad 95 %, de
maximum 50 millió forint. Ebb l adódóan a pályázatba nem tudjuk érvényesíteni a közbeszerzési eljárás
el tti tervezett beruházási összköltség teljes mértékét. A pályázati anyagba 52.630.990.- Ft bruttó összköltség
szerepeltethet , melyb l 49.999.440.-Ft került megjelölésre, mint pályázati támogatás összege és
2.631.550.-Ft lesz a pályázaton belül garantálandó saját forrás mértéke. Természetesen a becsült
(tervezett) bekerülési összköltség és a pályázatba beépíthet  bruttó összköltség különbözete (4.217.587.-Ft), mint
pályázaton kívüli saját forrás a felújítás megvalósítása szükségleteként jelentkezik.
A pályázati adatlapokban valamennyi épít ipari jelleg  munkálatokon kívüli egyéb költségelem teljes
mértékben beépítésre került, a tervezett teljes összköltség és a pályázatba beépíthet  összköltség
különbözete a felújítási, átalakítási, épít ipari tevékenység költség részénél került levonásra. Ennek
els dleges oka az, hogy így a pályázatba épített valamennyi költségelemre a 95 %-os támogatási hányad megjelölhet , a
közbeszerzési eljárás eredményezheti azt is (fels  plafonérték meghatározása mellett), hogy a küls  saját forrás
szükséglet alacsonyabb lesz.
Önkormányzatunknak kett s kötelezettsége van a Baross Gábor utca 2. sz. alatti saját tulajdonban lév , ugyanakkor

ködtetése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának átadott ingatlannal. Egyrészt a Nemzeti
Vagyonkezel  Zrt felé határozat formájában nyilatkoznunk kell minden év december 31.-ig (15 éven át), így
az idén is 2011. december 31-éig is a Magyar Államtól térítésmentesen átvett ingatlan szociális célú
hasznosítására vonatkozóan, másrészt jelen felújítási pályázati projekthez kapcsolódóan garantálnunk
szükséges a társulási alap-megállapodás alapján a várható teljes bekerülési összköltségre vetített teljes-kör
(pályázathoz garantált bels  és a pályázaton kívüli küls ) saját forrás fedezetet.  A Nemzeti Vagyonkezel  Zrt-
nek megküldend  nyilatkozatról a Képvisel -testület ezen ülésének külön napirendi pontjában hoz döntést
a testület. Jelen napirend keretében szükséges kötelezettséget vállalnia a Képvisel -testületnek a Baross Gábor utca 2.
sz. alatti ingatlan teljes kör  felújítási és átalakítási munkálataival összefügg  saját forrás fedezet biztosításáról akként,
hogy az fejlesztési célú támogatás érték  kiadásként átadásra kerül a Csongrádi Kistérség Többcélú
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Társulásának az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében – a fejlesztési célkit zés pontos
megjelölésével – elkülönítetten.
Eredményes pályázat esetén 2012. évben ténylegesen az a forrás kerül pénzügyileg a Kistérség számára
átadásra, melyet 2011. év végéig – mint megel legezett forrásrész – még nem adott át Csanytelek Község
Önkormányzata a Társulás részére. Eddig pénzügyileg rendezésre került részünkr l, mint saját forrás átadás
520.000.-Ft a pályázati dokumentáció (tervezés, költségbecslések, m szaki leírás) fedezetére.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2011. december 07.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

…./2011. (XII. …) Ökt határozat

Határozati javaslat

Tárgy: DAOP 4.1.3/A-11. kódszámú pályázati projekthez kapcsolódó, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti
           épületben felújítással összefügg  önkormányzati saját forrás biztosítása

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek,  Baross  Gábor  utca  2.  sz.  alatti
ingatlan teljes-kör  felújítására és átalakítására irányuló fejlesztés bruttó bekerülési összköltségét (27 %-
os ÁFÁ-val) 56.848.577.-Ft-ban (azaz: Ötvenhatmillió-nyolcszáznegyvennyolc-ezer-ötszázhetvenhét
forintban) hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban rögzített fejlesztési célkit zéshez
(el készületi és megvalósítási) tervezett bekerülési bruttó összköltségen belül 6.849.137.Ft-ot (azaz:
Hatmillió-nyolcszáznegyvenkilecezer-százharminchét forintot) biztosít saját forrás fedezetként.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete, mint az 1.) pontban rögzített ingatlan
tulajdonosa hozzájárul az épület felújítására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (mint az
ingatlan használati jogának birtokosa) által benyújtandó DAOP-4.1.3/A-11. kódszámú pályázati
projektben a pályázati kiírással összhangban lév 52.630.990.-Ft (azaz: Ötvenkétmillió-
hatszázharmincezer-kilencszázkilencven forint), mint elszámolható bruttó összköltség
beépítéséhez, 49.999.440.-Ft (azaz: Negyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-
négyszáznegyven forint) támogatási igény (95 %-os támogatásintenzitás) mellett.

4.) A Képvisel -testület rögzíti, hogy a 2.) pontban meghatározott teljes kör  saját forrás vállalás
összegéb l:

a) 2.631.550.-Ft–ot (azaz: Kett millió-hatszázharmincegyezer-ötszázötven forintot) a 3.)
pontban megjelölt „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” cím  pályázat saját forrás fedezeteként,

b) 4.217.587.-Ft-ot (azaz: Négymillió-kett száz-tizenhétezer-ötszáznyolcvanhét forint) a
fejlesztési célkit zés pályázaton kívüli küls  saját forrás fedezeteként biztosít és
támogatás érték  fejlesztési célú pénzeszköz átadásként a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
részére engedményez a 3.) pont szerinti támogatás intenzitás elérése esetén.



5.) A Képvisel -testület a 4.) pontban rögzített pályázathoz kapcsolódó saját forrás összegéb l 520.000.-
Ft-ot a szaki tervek tervez i költségkalkuláció elkészítésének fedezetére el legként  az
önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére biztosítja, az önkormányzati teljes saját forrás vállalásából
fennmaradó különbözetet pedig az önkormányzat 2012. évi költségvetéséb l finanszírozza, rendeletébe
foglaltak szerint.

6.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet jét, hogy az
5.) pontban részletezett el irányzat rendezéseket az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete
végleges módosítására irányuló rendeletbe és az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletébe
építse be.

Végrehajtás határideje:   folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester,

Kató Pálné jegyz ,
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je

      Beszámolás határideje:  pályázat eredményének kiközlését követ  képvisel -testületi ülés

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


