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1008-3/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete decemberi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Szent László Általános Iskola felújítására korábban benyújtott pályázati döntés módosulásáról

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a tárgyév I. negyedévében a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
által benyújtott Szent László Általános Iskola felújítását tartalmazó pályázat (7/2011. (III. 9.) BM rendelet
szerinti projekt) a II. negyedévben nem nyert. A Képvisel -testület 18/2011 (III. 11.) Ökt határozatával az
önkormányzat költségvetése 2010. évi pénzmaradványának felosztásakor kötelezettséget vállalt arra, hogy
az intézmény tervezett felújításhoz átadott pénzeszközként biztosítja a saját forrást 3.420 e Ft
összeghatárig.
A pályázat elutasításáról  a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról szóló jegyz i beszámolóból értesült
a Tisztelet Képvisel -testület.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2011. decemberében értesítette önkormányzatunkat, hogy – a
BM módosította a korábbi döntését – és támogatást ítélt meg  27.615 e Ft keretösszeggel. Ez az összeg közel 2,5
millió forinttal alacsonyabb mint az eredetileg igényelt támogatás és feltétele a  közfoglalkoztatási kötelezettség,
mely az eredeti pályázatban még nem szerepelt. A alacsonyabb összeg  támogatás a saját forrásrész csökkenésével
párosul. Az elvárt saját-forrás mértéke 351 e Ft–tal csökken, viszont az eredetileg tervezett felújítási
munkarészeket meg kell valósítani a csökkentett támogatás mellett is.
Projekt zárás id pontja 2012. június 30.
A fentiekb l adódóan az önkormányzat költségvetési rendeletében az elkülönített saját er  fedezetet
vélhet en módosítani kell, kalkulálva a csökkentett támogatáshoz elvárt felújításhoz kapcsolódó saját er
igényt (-351 e Ft) és a pályázatban nem szerepl  járulékos költségek hatását is (közbeszerzési szakért i,

szaki ellen ri költségek). Álláspontunk szerint – figyelembe véve a közbeszerzések kapcsán érvényesül
tapasztalatokat is – jelent sebb összeg  módosításra az átadandó saját forrásrészt tekintve nem lesz
szükség.

A pontosítás és közbeszerzési eljárás utáni tényleges forrásszükséglet meghatározása (pénzmaradvány fel
nem használt részéb l fejlesztési tartalék keretbe helyezett alapból) az önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletében elkerülhetetlen.
A közbeszerzési eljárást még tárgyévben el kell indítania a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának,
hiszen a teljes összegében még tárgyév decemberében kiutalandó támogatás feladattal terhelt forrásként
kerül a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás zárszámadásába.
Ezen el terjesztés mellékleteként csatoltuk a Belügyminisztérium által a Társulás Elnöke által (nevére
szóló) megküldött támogatói döntés másolatát és a kapcsolódó szerz dés tervezetét. A felújítási program
teljes lebonyolítását a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása mint a Szent László Általános Iskola
(tagintézmény) fenntartója végzi.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a Képvisel -testületnek az el terjesztés és a csatolt határozati javaslat megvitatását és
változtatás nélkül elfogását.

Csanytelek, 2011. december 07.
Tisztelettel:

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

Tárgy: Tájékoztató a Szent László Általános Iskola felújítására korábban benyújtott pályázati döntés módosulásáról

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete - Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által
benyújtott – a Szent László Általános Iskola felújítására pályázat elbírálásáról és az ahhoz
kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosításáról szóló tájékoztatót elfogadta.

2.) A Képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére kötelezettséget vállal arra,
hogy a Szent László Általános Iskola felújítási program végrehajtásához szükséges saját
anyagi forrást biztosítja.

3.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, hogy az intézmény felújítási projektjéhez kapcsolódó véglegesített saját forrás szükséglet
összegét – támogatás érték  fejlesztési célú forrás átadásként – a program célkit zés pontos
megjelölésével az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be.

Végrehajtás határideje:  a 2012. évi költségvetési rendelet beterjesztésének id pontja
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz  és általa

          Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezet je
Beszámolás határideje:  a projekt lezárását követ  Képvisel -testületi ülés.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


