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ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 27-i ülésére
Tárgy: Döntés a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázati igény
benyújtásáról, önerő biztosításáról
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatása jogcím tekintetében megjelent a pályázati kiírás.
A támogatás célja többek között az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása,
továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati
tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Fentiek alapján a pályázati kiírásban meghatározott alcéloknak megfelelően az alábbi fejlesztési
lehetőségek nyílnak meg Önkormányzatunk számára:


A kiírás 1. a) ac) pontja alapján, az egészségügyi alapellátást biztosító, önkormányzati
tulajdonban lévő orvosi rendelő épületének nyílászáró cserjére és hőszigetelésére kerülhet
sor, mint fenntartási költségek csökkentését szolgáló felújításra,



az 1. b) alcélnak megfelelően az önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújításával
lehetőség nyílik a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósítására,
valamint



az 1. c) pont szerint az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő
létesítmény fejlesztésére, felújítására.

A pályázat lezárásának és benyújtásának határideje a következők szerint került meghatározásra:
 elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00 óra
 papír alapon történő benyújtása: 2015. június 10.
A támogatás maximális mértéke függ a pályázati alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó
adóerő – képességétől.
Az önkormányzat adóerő– képessége alapján, mely 16.480,- Ft/fő a támogatás maximális mértéke
az 1. a) fejlesztési alcél esetén a fejlesztési költség 95%- a, míg az 1. b), valamint az 1.c) alcél
esetén a fejlesztési költség 85%-a, így a saját erő minimális mértéke a fejlesztési alcéltól függően
a teljes költség 5, illetve 15% - a.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti fejlesztések megvalósítására irányuló
árajánlatkérések még folyamatban vannak, ezért az igénylés forrásösszetételére vonatkozóan nem
tudunk pontos tájékoztatást adni.
A Képviselő-testület a pályázat forrásösszetételére vonatkozó döntését, illetve a saját erő
biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalását a maximális támogatási mértékkel tudja meghozni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg
döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be az
alábbiakban meghatározott pályázati alcélok megvalósítására, a részletezett forrásösszetételek
szerint:.
1. a ac) alcél: Egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
A fejlesztés forrásösszetétele:
30.000.000,- Ft
Támogatás
1.578.947,- Ft
Önerő
A fejlesztés összköltsége
31.578.947,- Ft
1. b) alcél: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A fejlesztés forrásösszetétele:
Támogatás
Önerő
A fejlesztés összköltsége

15.000.000,- Ft
2.647.059,- Ft
17.647.059,- Ft

1. c) alcél: Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új
sportlétesítmények létrehozása
A fejlesztés forrásösszetétele:
20.000.000,- Ft
Támogatás
3.529.412,- Ft
Önerő
A fejlesztés összköltsége
23.529.412,- Ft
A fejlesztési alcélok együttes megvalósításához szükséges önerőt, maximum 7.755.418,-Ft – ot,
azaz hétmillió-hétszázötvenötezer-négyszáztizennyolc forintot az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
pályázat benyújtására, illetőleg a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatási
szerződéskötésre.
Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja

Csanádpalota, 2015. május 21.
Kovács Sándor
polgármester
Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra pályázatkezelő,
Az előterjesztést látta: dr. Barna Angéla jegyző,

