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1107-2/2012.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. áprilisi ülésére

Tárgy:  Támogatási igénylés benyújtása az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterületéhez kapcsolódó, a település önfenntartó
képességének javítását szolgáló eszközök beszerzése

Tisztelt Képvisel -testület!

Az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján, hátrányos helyzet  településként lehet ségünk nyílik arra, hogy
támogatási igénylést nyújtsunk be az önkormányzati felzárkóztatást segít  fejlesztési projekt megvalósítására.
A fenti rendelet két célterületet határoz meg a választható programelemek között. Egy önkormányzat csak egy
célterületre nyújthat be támogatás igénylést. Javasoljuk, hogy a BM rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontjában
rögzített önfenntartást segít  eszközök beszerzése tárgykörre nyújtsunk be támogatás igénylést a közfoglalkoztatáshoz a
START- munkaprogramhoz kapcsolódóan. A START munkaprogram keretében megtermelt zöldségfélék az Agrár-
Ipari Park területére kerülnének beszállításra, ott osztályozási, válogatási el készítési és h tési munkafázisok
végzésére kerülne sor. Ezen feladatokhoz egy 4 db-ból álló konténer blokk beszerzését javasoljuk
megvalósítani.
Az általunk javasolt konténerek típusai a következ k:

1.) 1 db 12 m x 2,4 m-es el tárolási célokat szolgáló konténer
2.) 1 db   6 m x 2,4 m-es áru válogató, osztályozó célokat szolgáló konténer
3.) 1 db   6 m x 2,4 m-es készárú konténer (h thet  raktérrel)
4.) 1 db   6 m x 2,4 m-es vegyes hasznosítású konténer (öltöz , pihen ,  mosdó + WC helyiség részekkel)

A projekt kötelez  öner  vállalást nem ír el , ez a várható összköltség függvénye ugyanis a település típus és a
lakosságszám alapján az általunk igényelhet   maximális támogatás összege nem haladhatja meg a 5.500.000.- forintot.
A pályázati célkit zés maximálisan összhangban van önkormányzatunk rövid,- közép és hosszú-távú
gazdasági és fejlesztési programjával, valamint településünk fejlesztési koncepciójával és stratégiai
programjával is.
A bírálati szempontok között el nyt jelent a közfoglalkoztatással és munkahely teremtéssel összefügg  célok megjelenítése, ez
a szociális hátrányok csökkentése és a jelenleg kihasználatlan önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása.
A pályázat benyújtási határideje 2012. május 02.
Az eddig beérkez  árajánlatok alapján az összességében legel nyösebbnek min síthet  ajánlat (4 db új, ÉME
engedéllyel rendelkez  konténerek) beszerzési összköltsége 7.114.286.- Ft.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztés megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat
változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. április 16.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz
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…/2012. (IV. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Támogatási igénylés benyújtása az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterületéhez kapcsolódó, a település önfenntartó
képességének javítását szolgáló eszközök beszerzése

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete jóváhagyja támogatás igénylés  benyújtását az
5/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján, önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételére.

2.) A támogatás igénylés benyújtása az 1.) pont szerinti BM rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti I. célterület b)
pontja szerinti önfenntartást segít  eszközök beszerzésére irányul, mely fejlesztési célkit zés szorosan
kapcsolódik a munkahely teremtéshez, közfoglalkoztatáshoz, a végrehajtás alatt álló START-
munkaprogramhoz, a szociális kiadások csökkentéséhez valamint használaton kívüli ingatlanok
hasznosításához és összhangban van az önkormányzat rövid- közép- és hosszú-távú gazdasági és
fejlesztési programjával, hatályos településfejlesztési koncepciójával.

3.) A Képvisel -testület jóváhagyja 4 db konténer beszerzésére irányuló támogatás iránti igénylése benyújtását.
Eredményes pályázat esetén a konténerek a jelenleg kihasználatlan Agrár- Ipari Parkban kerülnek
elhelyezésre a START- munkaprogram zöldség termesztési ágazatának kiszolgálására. A beszerzend  konténerek
hasznosítási célja, méretei:

1 db 12 m x 2,4 m-es el tárolási célokat szolgáló konténer,
1 db 6 m x 2,4 m-es áru válogató, osztályozó célokat szolgáló konténer,
1 db 6 m x 2,4 m-es készárú konténer (h thet  raktérrel),
1 db     6 m x 2,4 m-es vegyes hasznosítású konténer (öltöz , pihen ,  mosdó + WC helyiség

részekkel).
4.)   A Képvisel -testület a 3.) pontjában rögzített konténer blokk beszerzés bruttó összköltségét 7.114.286.- Ft-ban

(azaz: Hétmillió-száztizennégyezer-kett száznyolcvanhat forintban) határozza meg a beérkezett
árajánlatok értékelése alapján.

5.)   A fejlesztési célkit zés megvalósítása érdekében a benyújtandó támogatás igénylés összege 5.500.000.- Ft,  (azaz:
Ötmillió-ötszázezer forint) míg az önkormányzat által vállalt saját forrás összege 1.614.286.- Ft, (azaz: Egymillió-
hatszáztizennégyezer-kett száznyolcvanhat forint) melyet az önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendelet fejlesztési célú tartalékából különít el a Képvisel -testület eredményes pályázat esetén.

6.)   A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a támogatás igényléssel összefügg
nyilatkozatok és egyéb intézkedések megtételére.

7.)   A  Képvisel -testület  felkéri  Kató  Pálné  jegyz t és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet  helyettesét,
hogy a támogatás igénylés benyújtásához szükséges dokumentációs anyagokat készítsék el.

Végrehajtás határideje: 2012. május 02.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz  és általa
Adó-és Pénzügyi Iroda Vezet  helyettese

Beszámolás határideje: A támogatás igénylés elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
-  Forgó Henrik polgármester,
-  Kató Pálné jegyz  és általa
-  Csányi László Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet  helyettes
-  Irattár


