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1198/2012.
El terjesztés

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
 2012. augusztusi ülésére

Tárgy: „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek meg rzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” pályázat benyújtása

Tisztelt Képvisel -testület!

A Vidékfejlesztési Minisztérium a 62/2012. (VI. 29.) VM rendeletében a Tanyafejlesztési program keretében nyílt
pályázati felhívást tett közzé az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek támogatására. (A pályázat kódja TP-1-2012.)
A támogatási program keretében a fenti rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában szerepl  (1. célterületen
belül), a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosítandó eszköz és vontatott
munkagép beszerzésére nyílik lehet ség eredményes pályázat esetén.
Az el  évben hasonló tárgykör  pályázatunk pénzügyi fedezet hiánya miatt nem nyert támogatást, viszont a
pályázatban írtak változatlanul aktuálisak, megvalósításra várnak, ezért javasoljuk ismételten pályázat
benyújtását a fentiekben jelzett program keretében.
Az elnyerhet  támogatás összege: maximum 10 millió Ft.
A támogatás intenzitás a célterület, illetve az önkormányzat hátrányos helyzetére tekintettel 90 %. A
biztosítandó saját er  igény 10 %. A pályázat utófinanszírozású.
A támogatási igénylés benyújtásának határideje 2012. augusztus 31.. Az illetékes Miniszter a megadott
határid ig benyújtott pályázatokról legkés bb 2012. október 31-ig dönt.
A projekt keretében 1 db MTZ-1025 típusú er gép és 1 db er gép által vontatható BHTR-2500 típusú
gréder beszerzését javasoljuk az önkormányzati tulajdonú külterületi (szilárd burkolattal nem rendelkez ) földutak
folyamatos karbantartásához.
Az eszköz beszerzéssel kapcsolatos árajánlatok begy jtése megtörtént. A beérkezett árajánlatok (Agro-Békés
Kft Békéscsaba, Dorker kft Baja) alapján az er gép és a hozzá kapcsolható munkagép becsült bekerülési
összköltsége a jelenlegi árszinten 10.744.200.-Ft. A pályázathoz biztosítandó saját forráskeret (10 %) az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének fejlesztési tartalékából biztosított.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében nem áll rendelkezésre a teljes beruházási költség
megel legezésére szabad pénzügyi forrás, ezért lesz szükség eredményes pályázat esetén, (az
utófinanszírozásból ered en) támogatást megel legez  fejlesztési célú hitel felvételére, melyr l a Képvisel -
testület – annak eredményességekor -  határozat formájában dönt.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2012. július 25.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyz

…/2012. (… . …)  Ökt határozat
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Tárgy: „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek meg rzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” pályázat benyújtása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter
által kiírt Tanyafejlesztési Program (pályázat kódja: TP-1-2012.) keretében 1 db munkagép (BHTR-
2500 Tereprendez , függesztett, hidraulikusan állítható) és 1 db MTZ-1025 típusú traktor, mint
eszköz beszerzésére.

2.) Az 1.) pontban jelzett fejlesztési célkit zés becsült összköltsége: 10.744.200,- Ft (azaz: Tízmillió-
hétszáznegyvennégyezer-kett száz forint), ebb l az önkormányzat költségvetése terhére és általa
garantált saját forrás összege: 1.074.420,- Ft (azaz: Egymillió-hetvennégyezer-négyszázhúsz forint).
Az igényelt pályázati támogatás összege: 9.669.780.-Ft (azaz: Kilencmillió-hatszázhatvankilencezer-
hétszáznyolcvan forint).

3.) A Képvisel -testület a 2.) pontban jelzett saját forrás fedezetét tárgyévi költségvetési rendelete
fejlesztési tartalékából biztosítja, amennyiben a pályázati döntés áthúzódik a következ  évre, úgy a saját
forrás lekötés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete beruházási célkit zések fejezetének
eredeti el irányzatai között kerülhet meghatározásra az 1.) pontban konkretizált fejlesztési célkit zés
megjelölésével.

Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtására 2012. 08. 31.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat elbírálását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


