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1044/2012.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: a 4/2012. (III. 01.) BM rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázathoz
saját forrás biztosítása „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási célra

Tisztelt Képvisel -testület!

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésér l szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú mellékletének
13. pontjában foglalt rendelkezések alapján a Belügyminisztérium a 4/2012. (III. 1.) BM rendeletben (továbbiakban
rendelet) szabályozta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
el irányzatokból származó támogatásigénylés lehet ségeit.  A rendelet 1.  § (5) bekezdés a) -  b) pontja rendelkezik a
támogatás maximális mértékér l. A támogatás maximális mértékének meghatározása a 240/2006. (XI. 30.)
Kormányrendelet (továbbiakban rendelet) melléklete szerint történik, mely a hátrányos helyzet  települések listáját
tartalmazza.  Csanytelek hátrányos besorolású, így a lehívható támogatás maximális értéke 90%.
Csongrád városa pályázati forrásból a közbiztonság növelésére térfigyel  rendszert épített ki a településen. A
térfigyel  kamera rendszer 2010. óta m ködik a Csongrádi Városi Rend rkapitányságon.
A  Társulási  Tanács  2012.  március  21.-i  ülésén  döntött  arról,  hogy  a  rendelet  3.  pontja  szerinti  „Közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási célra is benyújt  pályázatot.
E rendszer kistérségi szint  továbbfejlesztésére irányul a tárgyi pályázat. A 2012. évi költségvetési törvény
(továbbiakban  Ktv.)  5.  melléklet  13.  pont  c)  alpontja  alapján  a  közbiztonság  növelését  szolgáló  fejlesztések
megvalósítására az igényelhet  maximális támogatás mértéke 10 millió Ft. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
20/2012. (III. 21.) határozatával döntött arról, hogy jelen pályázati kiírásra a Csongrádi kistérség mind a 4 települése
vonatkozásában benyújtja pályázatát. A rendelet melléklete szerint Csongrád városa 80%-os támogatásra, míg
Csanytelek, Tömörkény és Felgy  községek 90%-os támogatásra jogosultak. A pályázat keretében 16 db kamera
kerül beszerzésre.
A bruttó beruházási érték településünket illet en 2.222.000.- Ft. Az ehhez tartozó saját er  kötelezettség
222.222.- Ft (10 %).

A tárgyi pályázatot a 4/2012. (III.1.) BM rendeletben meghatározott közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési célra
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása nyújthatja be, mivel a pályázat a Csongrádi kistérség összes településére
kiterjed.
A pályázat benyújtásának feltétele a Társulási Tanács határozata az öner  biztosításáról. Az érintett településeknek külön
határozatban kell dönteniük az egyes települési öner  rész átadásáról. A pályázat elektronikus rendszerben történ  benyújtásának
határideje: 2011. április 2.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozzuk az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását  a pályázat benyújtásának támogatását és az ahhoz
biztosítandó saját forrás jóváhagyását a csatolt határozati javaslat szerint.

Csanytelek, 2012. március 23.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyz
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…./2012. (…...) Ökt határozat

Tárgy: a 4/2012. (III. 01.) BM rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázathoz
saját forrás biztosítása „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási célra

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása pályázatot nyújtson be a 4/2012. (III. 01.) BM rendeletben foglaltaknak megfelel en a
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” tárgyában a Csongrádi Kistérség települései,
Csongrád, Csanytelek, Felgy  és Tömörkény vonatkozásában.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a települést érint  (1. pontban rögzített fejlesztési
célkit zés) támogatás igénylés összegét 2.000.000.- Ft-ban (90 %) hagyja jóvá a Képvisel -testület, melynek
10 %-os öner  (saját forrás) részeként  222.222.- Ft-ot biztosít a 3.) pontban foglaltak szerint.

3.) A Képvisel -testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pont szerinti saját forrás összegét biztosítja
(támogatás érték  forrás átadásként) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás részére eredményes pályázat
esetén. A saját forrás fedezetét a Képvisel -testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése mérleg
szerinti tartalék keretéb l, az el  évi szabad pénzmaradvány terhére határozza meg.

Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje:   a pályázat kedvez  elbírálását követ  15 nap.
Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanács Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (Csongrád,

Kossuth tér 7.)
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  testülete Tagjai (Helyben)
-  Forgó Henrik polgármester,
-  Kató Pálné jegyz  és általa
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
-  Irattár


