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16/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. október 18-án (kedden)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

 rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

1.) A „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztésére” kiírt DAOP-5.2.1/A-11. kódszámú
pályázat benyújtására és öner  biztosítására javaslat
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Egyebek
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Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. október 18. napján megtartott rendkívüli
nyílt ülésének jegyz könyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I
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Határozat száma: Tárgya: Oldalszám

71 A „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztésére” kiírt
DAOP-5.2.1/A-11. kódszámú pályázat benyújtására és öner
biztosítására javaslat         5
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. október 18. napján  (kedden)
du.14,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István alpolgármester
Forgó János képvisel
Kopasz Imréné képvisel
Márton Erzsébet képvisel
Pet  Sándor képvisel

Távolmaradását bejelentette: Bali József képvisel

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,  jegyz könyvezet ,
Tóth Józsefné Adó- és Pü. irodavezet
Csányi László Adó- és Pü. irodavez.h.

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül 6 képvisel  jelen van, 1 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) A „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztésére” kiírt DAOP-5.2.1/A-11. kódszámú
pályázat benyújtására és öner  biztosítására javaslat
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek Forgó Henrik polgármester
fejlesztésére” kiírt DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú pályázat Kató Pálné jegyz
benyújtására és öner  biztosítására javaslat

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek. Kezdeményezték az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
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írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg

71/2011. (X. 18.) Ökt határozat

Tárgy: A „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztésére” kiírt DAOP-5.2.1/A-11.
kódszámú pályázat benyújtása jóváhagyása és öner  biztosítása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete rögzíti, hogy az Új Széchenyi Terv
támogatási rendszerében a Dél- Alföldi Operatív Program konstrukciójában a „Helyi és
térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgykörben pályázat benyújtása
mellett döntött az alábbiak szerint:
pályázati projekt címe: Csanytelek csapadékvíz mentesítése
pályázati konstrukció száma: DAOP-5.2.1/A-11
projekt megvalósítási helyszínének címe: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
- Tömörkény  078 hrsz. Önkormányzati tulajdonú út,
- Csanytelek  020 hrsz. Damjanich utca,

 028 hrsz. Bem utca,
 030 hrsz. Szegedi út,
 612 hrsz. Gárdonyi Géza utca,
 587 hrsz. Bercsényi Miklós utca,
 702 hrsz. Bercsényi Miklós utca,
 061 hrsz. Bercsényi Miklós utca,
 029/39 hrsz. Magántulajdonú szántóterület,
 563/4 hrsz. Széchenyi utca,
 558 hrsz. József Attila utca,
 055 hrsz. József Attila utca,
 050 hrsz. Közterület, Közút,
 339/1 hrsz. Pet fi Sándor utca,
 711/2 hrsz. Radnóti Miklós utca,
 182/2 hrsz. Pusztaszeri utca,
 151 hrsz. Tiszai út,
 015/23 hrsz. Kivett (árok),
 015/80 hrsz. Kivett (saját használati út),
 013 hrsz. Budai Nagy Antal utca,
 014 hrsz. Szent István utca,
 03/70 hrsz. Magántulajdonú szántóterület,
 03/69 hrsz. Magántulajdonú szántóterület,
 03/68 hrsz. Magántulajdonú szántóterület.

2.) A Képvisel -testület az 1.) pontban részletezett fejlesztési célkit zés összköltségét 337.309.059.-
Ft-ban (azaz: Háromszáz.harminc-hétmillió-.háromszáz-kilencezer-ötvenkilenc forintban) hagyja
jóvá.

3.) A Képvisel -testület a 2.) pontban rögzített és a támogatás szempontjából elszámolható
összköltségb l a ROP forrásból származó támogatás igényelt (90 %) összegét 303.578.153.-
Ft-ban (azaz: Háromszáz-hárommillió-ötszáz-hetvennyolcezer-százötvenhárom forintban)
határozza meg.

4.) A Képvisel -testület a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati saját forrás (önrész
10%) összegét 33.730.906.- Ft-ban (azaz: harminc-hárommillió-hétszáz-harmincenezer-
kilencszázhat forintban), az önrész biztosításának pénzügyi forrás fedezetét pedig
a) saját anyagi forrás (készpénzben): 4.730.906.- Ft-ban (azaz: Négymillió-hétszáz-

harmincezer-kilencszázhat forintban),
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b) hosszú-távú fejlesztési célú hitel igénybevétele: 29.000.000.- Ft-ban, (azaz:
Huszonkilencmillió forintban)

hagyja jóvá.
5.) A Képvisel -testület kötelezettséget vállal arra, hogy eredményes pályázat esetén a 4.) pont

szerinti önkormányzati önrész összegét a projekt megvalósítás ütemezése szerinti gazdálkodási év
önkormányzati költségvetési rendeletében – jelen pályázati célkit zéshez kapcsoltan – az alábbiak
szerint különíti el:
az önrész biztosításának tervezett ütemezése:
-  2011. évben 3.375.000.- Ft

(teljes összegében a tárgyévi költségvetésben elkülönített készpénz fedezet fejlesztési célú
önkormányzati bevételek illetve fejlesztési tartalék keretb l);

      -  2012. évben 15.800.000.- Ft
(ebb l: 15.000.000.- Ft a t ke törlesztésére türelmi id vel ütemezett hosszú-távú fejlesztési hitel,

800.000.- Ft adott célra elkülönített önkormányzati saját készpénz keretb l);
      -  2013. évben 14.555.906.- Ft

(ebb l: 14.000.000.- Ft megfelel , t ke törlesztésre türelmi id vel ütemezett hosszú-távú fejlesztési
hitel, 555.906. -Ft adott célra elkülönített önkormányzati saját készpénz keretb l).

6.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a pályázattal összefügg
szükséges intézkedések, kötelezettségvállalások megtételére.

7.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, hogy a jelen pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó önkormányzati öner  el irányzati
elkülönítésére a szükséges intézkedéseket a megfelel  gazdálkodási év költségvetési rendeletének
beterjesztésekor tegye meg.

Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester
           Kató Pálné jegyz  és általa Tóth Józsefné Adó, és Pénzügyi Iroda Vezet je

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés id pontja

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

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
                    polgármester jegyz


