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település önfenntartó képességének javítására
pályázat benyújtása

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012.
(III. 1.) BM rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi célterületekre:
a) a település önfenntartó képességének javítására (I. célterület)
b) a helyi közfoglalkoztatás bővítésére, az értékteremtő közfoglalkoztatás
megvalósítására (II. célterület)
A támogatás igénylésére a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet mellékletében szereplő települési
önkormányzatok önállóan is jogosultak.
A támogatás differenciált odaítélésénél az alábbiakat kell figyelembe venni:
1. A 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján:
1.1. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy jelentős
munkanélküliséggel sújtott település
VAGY
1.2. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és jelentős
munkanélküliséggel sújtott település
2. A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17) Korm. rendelt szerint:
2.1. nem kedvezményezett kistérségben található
2.2. hátrányos helyzetű kistérségben található
2.3. leghátrányosabb helyzetű kistérségben található
A támogatás fenti differenciálása alapján Csanádpalota település vonatkozásában az igényelhető
támogatás maximális összegének meghatározása, a rendelet 1. melléklete alapján a következők
szerint alakul:
1. táblázat: Az igényelhető támogatás maximális összegének meghatározásához használt
szorzószámok
Térségi besorolás a 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet alapján
Települési besorolás a 2040/2006. (XI. 30.)
Hátrányos helyzetű kistérség
Korm. rendelet alapján
elmaradott vagy jelentős munkanélküliségű
1,1 – szeres szorzó
település

2. táblázat: Az igényelhető támogatás maximális összege a szorzószámok és a lakosságszám
figyelembe vételével:
Igényelhető támogatás (ezer Ft)
Népességkategória (fő)
1,1-szeres szorzó
3000 - 4999
7 700

Tisztelt Képviselő-testület!
A fentebb ismertetett támogatási lehetőséggel élni szeretnénk: Csanádpalota Város
Önkormányzata az I. célterület keretében önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök
beszerzésére kíván pályázatot benyújtani, melyhez a II. célterület céljai (beltéri és kültéri
építőanyag-szükségletek biztosítása) is kapcsolhatók. A pályázat megvalósítása önerő nélküli.
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkoznia kell az igénylés
benyújtásának támogatásáról.
A fenti igénylés esetében a pályázatot 2012. május 2-áig kell benyújtani.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt
Képviselő-testület elé.

……/2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a település önfenntartó képességének javítására
pályázat benyújtása
Határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján az I. célterület keretében önfenntartást segítő gépek,
kisgépek, eszközök beszerzésére, melyhez a II. célterület céljai is kapcsolhatók.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalota Város Polgármestere
2.) Csanádpalota Város Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Csanádpalota, 2011. március 23.
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