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2650/2012. 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. novemberi ülésére 
 

Tárgy:  Pályázat benyújtása játszótér kialakítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) program keretében falumegújítás és 
fejlesztéshez igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. (X. 01.) VM rendelet alapján lehetőség nyílik 
számunkra, hogy a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) közreműködésével támogatás igénylést 
nyújtsunk be játszótér kialakítása tárgyában.  
Ezen célkitűzésünk szerepel az önkormányzat rövid távú gazdasági és fejlesztési programjában.  
A jelzett fejlesztési célkitűzés megvalósítása érdekében a tárgyévben tulajdonjogot szereztünk 1/1 
arányban a Csanytelek, belterület 342 hrsz-ú, Kossuth Lajos utca 14. sz. alatti ingatlanra, melynek 
közterületté (beépítetlen terület) minősítése is megtörtént. A közelmúltban műszaki szakemberek 
bevonásával elkészült a kialakítandó játszótér látványterve, illetve a beszerzendő eszközök listája. A fentiekben 
jelzett pályázati projekt keretében a tervezett bekerülési összköltség nettó összege nyerhető el eredményes pályázat 
esetén, melynek maximuma 5 millió forint. Az elkészült költségkalkulációk alapján a meglévő önkormányzati 
területen kialakítandó játszótérhez eszközök beszerzése (különböző típusú udvari játékok, játékelemek, 
pihenőpadok, hulladékgyűjtők), tervezési költség (tervezői nyilatkozat és műszaki leírás) illetve műszaki 
ellenőrzés költsége került beépítésre a pályázati anyagba.  
A pályázati projekt építőipari jellegű (helyszínre telepítés, kerítés) és egyéb munkálatokat (pl. füvesítés) 
nem tartalmaz, azokat az önkormányzat pályázaton kívüli munkálatokként rendezi. 
A becsült összköltség 4.484.275.- Ft, melyből az igényelt támogatás összege 3.541.555,- forint, az 
önkormányzat által garantálandó saját forrás fedezet összege 942.720.- Ft. A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. november 30., a bírálati időszakot 2-3 hónapra becsüljük, eredményes pályázat esetén a 
megvalósítást 2013. második félévében tervezzük.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Indítványozzuk tárgyi előterjesztés megvitatását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Csanytelek, 2012. november 09. 
 

Tisztelttel: 
 
 

 
 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  polgármester         jegyző 
 
 

 
 

  



…/2012. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér kialakítására 
 

Határozati javaslat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  jóváhagyja pályázat benyújtását az EMVA 
program falumegújítás és fejlesztés cím keretében játszótér kialakítására a Csanytelek, Kossuth Lajos 
utca 14. sz. alatti, belterület 342 hrsz-ú ingatlanon. 

 
2.) A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat bekerülési összköltségét 4.484.275.-Ft-ban (azaz: 

Négymillió-négyszáz-nyolcvannégyezer-kettőszázhetvenöt forintban) hagyja jóvá, melyből az igényelt 
pályázati támogatás összege 3.541.555.- forint (azaz: Hárommillió-ötszáz-negyvenegyezer-
ötszázötvenöt forint), az önkormányzat által vállalt saját forrás összege 942.720.-Ft (azaz: Kilencszáz-
negyvenkettőezer-hétszázhúsz forint). A tervezett fejlesztési célkitűzés főbb műszaki tartalma: játszótéri 
eszközök, pihenő padok, hulladékgyűjtők beszerzése, tervezés, műszaki ellenőrzés. A beszerzett eszközök 
helyszínre telepítését, illetve a játszótér kialakításával összefüggő egyéb munkálatokat az önkormányzat 
az 1.) pontban rögzített pályázaton kívül rendezi. 

 
3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pontban rögzített tervezett bekerülési 

összköltség saját forrás fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében különíti el a 
konkrét fejlesztési célkitűzésre. A saját erő pénzügyi forrásfedezete a 2012. évi igénybe vehető 
pénzmaradvány fejlesztési célú része. A beruházás tervezett megvalósítása eredményes pályázat esetén 
2013. II. félév. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a pályázat benyújtásával 

összefüggő nyilatkozatok és egyéb kötelezettségvállalások megtételére. 
Végrehajtás határideje: pályázat benyújtására 2012. november 25. 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:  megvalósulást követő Képviselő-testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
- LEADER HACS (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 
 


