Csanádpalota Város Polgármestere
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel.: 62/263-001

Fax: 62/263-105

Iktatószám: 9-97/2013
Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról

Csanádpalota Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elszámolás alatt álló, valamint a
folyamatban lévő és a 2012-2013. évben benyújtott pályázatokról a mellékletben
bemutatottak alapján adok tájékoztatást.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatást megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjenek.
Csanádpalota, 2013. november 19.
Tisztelettel:

Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra
Az előterjesztést látta: Gila Mihályné aljegyző
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2013. évben benyújtott pályázatok

Pályázati kiírás

Elnyert
támogatás

Önrész

Összesen

Igényelt
támogatás

8/2013. (III. 29.) BM
rendelet

A benyújtott
pályázat jelenlegi
státusza

Benyújtásra került

alapján Óvodai, iskolai
és utánpótlás sport
infrastruktúra
fejlesztése (Sirály u. 3 –
Sportudvar)

Elbírálás alatt

1.549.192

15.491.922

13.942.730

Folyamatban lévő beruházások
Csanádpalota Város Önkormányzata

Pályázati kiírás

Elnyert
támogatás

Önrész

Összesen

Igényelt
támogatás

KEOP-1.2.0./2F
szennyvízkezelési és
szennyvízelvezetési
beruházás II. forduló
kivitelezésre

A benyújtott
pályázat
jelenlegi
státusza
Elbírálás alatt
Támogatást
nyert
Támogatási
Szerződés
aláírásra került
Közbeszerzési
eljárások
folyamatban
vannak
Közbenső
helyszíni
ellenőrzés
(dokumentum
alapú)
megtörtént
1. Projekt
Előrehaladási
Jelentés (PEJ)
benyújtásra
került
1. PEJ elfogadva
2. PEJ
benyújtásra
került
2. PEJ elfogadva

1.290.691.580,-

301.903.781,-

1.592.595.361,-

1.353.706.056,-

2. Kifizetési
Kérelem az
önerő-támogatás
lehívásával
együtt
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benyújtásra
kerül
Elfogadásra
került
3 db Kifizetési
Kérelem (3.; 4.;
5.) benyújtásra
került
2. sz. Kifizetési
kérelem –
jóváhagyott
/szállítói
finanszírozás a
támogatás szállító
részre NFÜ által
kifizetésre került/
3. sz. Kifizetési
Kérelem –
jóváhagyott
/szállítói
finanszírozás/
4. sz. Kifizetési
Kérelem –
jóváhagyott
/szállítói
finanszírozás/
5. sz. Kifizetési
Kérelem –
jóváhagyott
/utófinanszírozás
támogatás az
önkormányzat
részére
megérkezett/
6. számú és 7.
számú Kifizetési
Kérelem
hiánypótlás alatt
Tartalék listáról
támogatást nyert

Magyarország-Románia
Határon Átnyúló
Együttműködési
Program keretében
Csanádpalota –Lippa
közös
rendezvénysorozatának
megvalósítása pályázat
*1

A projekt
lezárult
Elszámolás(1-2)
ütem
hiánypótlása
megtörtént
3. elszámolási
ütem
benyújtásra
került

Záró helyszíni
ellenőrzés
megtörtént
*1
9.551.229

*1
502.696,-

*1
10.053.925,-

9.638.700,-

Az elszámolások
(Partneri
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Jelentések)
elfogadásra
kerültek, az erről
szóló, VÁTI által
kiállított
hitelesítési
nyilatkozatok
megérkeztek
Projekt szintű
elszámolás
benyújtásra
került
Hiánypótlása
megtörtént
Támogatás
megérkezett,
melyből a
támogatás
megelőlegezési
hitel
visszafizetésre
került
A projekt
lezárult

IKSZT működtetésére

Támogatást
nyert
Támogatás
lehívására éves
szinten 4
meghatározott
időszak áll
nyitva
Az első
működési évre
vonatkozó
támogatás
lehívása
benyújtásra
került.
A fenti
időszakra
vonatkozó
kifizetési
kérelem
hiánypótlás
alatt áll
Az 1. működési
évre vonatkozó
támogatás
megérkezett

6.500.000,-

0,-

6.500.000,-

6.500.000,-

A 2. működési
év
vonatkozásában
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az első féléves
támogatás
lehívása
benyújtásra
került
A 2. működési
év első féléves
támogatása
megérkezett
Elbírálás alatt

5/2012. (III.1.)
önkormányzati
felzárkóztatási
támogatás
igénybevételének
részletes feltételeiről
szóló BM rendelet
alapján
anyagbeszerzésre
irányuló pályázat

Kiegészítő
hiánypótlás alatt
Kiegészítő
hiánypótlás
benyújtásra
került
Támogatásban
részesült

6.348.950

0

6.348.950

7.700.000

A Magyarország-Szerbia
IPA Határon Átnyúló
Együttműködési
Program keretén belül a
HUSRB/1203 kódszámú
felhívásra benyújtott
„Csanádpalota és Padej for
joint cultural
development” című
pályázat

Megvalósítás
alatt áll
Befejeződött
Benyújtásra
került
A pályázatot
regisztrálták
Tisztázó
kérdésre adott
válasz
benyújtásra
került
Támogatásban
részesült
Megvalósítás
alatt áll
Az 1. számú
Partneri Jelentés
benyújtásra
került
Az 1. Partneri
Jelentés
elfogadásra
került,
hitelesítési
nyilatkozat
megérkezett

63 555 € Ebből
Csanádpalotára,
mint Vezető
Partnerre eső
rész: 44 555 €

3 345 € Ebből
Csanádpalotára,
mint Vezető
Partnerre eső
rész: 2 345 €

66 900 € Ebből
Csanádpalotára,
mint Vezető
Partnerre eső
rész: 46 900 €

63 555 € Ebből
Csanádpalotára,
mint Vezető
Partnerre eső
rész: 44 555 €

Az 1. számú
Vezető Partneri
Jelentés
benyújtásra és
elfogadásra
került, a
jelentésben
igényelt
támogatás
megérkezett
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A 2. számú
Partneri Jelentés
elfogadásra – a
2. számú
Program szintű
Jelentés
benyújtásra
került.
Benyújtásra
került, a
pályázatot
regisztrálták

TÁMOP-3.1.4-12/2
Innovatív iskolák
fejlesztése

Hiánypótlás alatt
áll
Támogatást
nyert

21.572.087
0
21.572.087
21.572.087
*1 A beruházás költségei az MNB 2011. évi január havi hivatalos középárfolyama alapján 275,45 Ft/€
árfolyamon számolva.

Nem támogatott, illetve tartalék listára kerülő pályázatok
Csanádpalota Város Önkormányzata
Pályázati kiírás

DAOP-3.1.2/A-11
Csanádpalota és
Kövegy települések
kerékpárút
hálózatának fejlesztése
4/2012. (III. 1.)
önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatási
igénybevételének
részletes szabályairól
szóló BM rendelet
alapján iskolai és
utánpótlás sport
infrastruktúra
fejlesztése (Sirály u. 3 –
Sportudvar)
TÁMOP-3.1.11-12/2
Óvodafejlesztés

Elnyert
támogatás

Önrész

Összesen

Igényelt
támogatás

A benyújtott
pályázat jelenlegi
státusza

Tartalék listára
került
-

18.638.675,*2

186.386.743,*2

167.748.068,*2

Nem nyert
támogatást

1.529.829

0

15.298.298

37.490.054

13.768.469

37.490.054

Benyújtásra került
A pályázatot
regisztrálták
Tartalék listára
került

*

Az összegek Csanádpalota és Kövegy költségeit együttesen tartalmazzák, a teljes projektre
vonatkozóan.
2

Magyarország – Románia (HURO) pályázatok
(melyben Projekt Partnerként veszünk részt)
Csanádpalota – Nagylak összekötő út előkészítése projekt
Csanádpalota – Nagylak összekötő út kivitelezésére

Támogatást nyert
A projekt megvalósult
A pályázat benyújtásra
került
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A pályázat támogatást
nyert

Teledignosztikai hálózat fejlesztése Csongrád és Arad megyében ( a makói
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet partnereként veszünk részt
benne )
Közösségek közötti együttműködés a zsombolyai székhelyű Banat-Ripensis
Térségi Területfejlesztési Társulás nyújtotta be a Csanád Mikro-térségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás partnerségével
-2. pályázata
„Witouth Borders”címmel

Közbeszerzési eljárás
folyamatban van
Támogatást nyert
A beruházás
befejeződött
Támogatást nyert
A program
megvalósult.
Az elszámolás
(Partneri Jelentés)
elfogadásra került.
A záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént.

HURO/0901 pályázati felhívás keretében, 1.1.Határon átnyúló közlekedés
fejlesztése prioritáson belül, 1.1.3. Tervek és tanulmányok készítésére
Lippa Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot, Csanádpalota Város
Önkormányzatának partnerségével, Lippa és Csanádpalota – Közös
tervezési dokumentumainak kidolgozása a közúti infrastruktúra
fejlesztése érdekében címmel.

A VÁTI által kiállított
hitelesítési nyilatkozat
megérkezett
Tartalék listáról
Támogatást nyert
Megvalósult
Záró helyszíni
ellenőrzés megtörtént
Az elszámolás
(Partneri Jelentés)
megtörtént és
elfogadásra került az
erről szóló VÁTI által
kiállított hitelesítési
nyilatkozat
megérkezett
A támogatás a Vezető
Partnerhez
megérkezett
A támogatás átutalásra
került

