Előterjesztés
a
2010. február 12-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése kiírt pályázat
Dévaványa Város Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a bölcsődék és közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010.(I.19.) önkormányzati miniszteri rendelet
kiírására.
Ezen kiírás keretében egy pályázat benyújtására van lehetőségünk, mivel az igényelhető
támogatás összege intézményenként OM azonosítónkként maximum 20 millió forint. A
felhívás keretén belül az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola
intézményegységének Szeghalmi út 12. sz. alatti feladat-ellátási helyén történő homlokzat
utólagos hőszigetelésének, nyílászárók cseréjének, vizesblokk teljes felújításának, padozat
cseréjének, fedélszerkezet készítésének (héjazattal, ereszdeszkázattal) kivitelezésére
nyújtanánk be pályázatunkat.
A pályázattal elnyerhető összeg maximum 20 millió Ft. A pályázatban igényelhető
támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke mivel a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet mellékletében nem szerepel a településünk, így a beruházás összköltségének
80%-a.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. február 15, mely határidő jogvesztő, és a
pályázatokról az önkormányzati miniszter bizottság javaslata alapján 2010. március 26-áig
dönt.
Kérném a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemet megtárgyalni és abban dönteni
szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
____/2010. (II.12.) kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
önkormányzati miniszteri rendelet kiírására. A program keretében az Általános Művelődési
Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységének Szeghalmi út 12. sz. alatti
feladat-ellátási hely épületének felújítására kerül sor, melynek összköltsége bruttó 25.
055.960,-Ft az ehhez szükséges önerőt 20 %-ot azaz bruttó 5. 055.960,-Ft-ot a Képviselőtestület 2010. évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Pap Tibor polgármester
Feke László műszaki irodavezető
2010. február 15.
Ernyes Csilla
Pályázatíró referens

Előterjesztés
a
2010. február 12-én tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: a belterületi belvízelrendezési célok támogatására kiírt pályázat
Dévaványa Város Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a belterületi belvízrendezési
célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 5/2010.(I.28.) önkormányzati miniszteri rendelet
kiírására.
A pályázat keretében lehetőség van a településeket veszélyeztető csapadék károkozás
nélküli elvezetéséhez szükséges vízelvezető hálózati rendszer kiépítésére, a településeket
érintő helyi vízrendezési-vízkárelhárítási művek, vízfolyások, csatornák, övárkok, körgátak,
záportározók, terelőművek, közcélú árkok, kapcsolódó műtárgyak fejlesztésére, felújítására.
A pályázó önkormányzatnak a beruházási összköltség legalább 10%-ának megfelelő saját
forrás kell vállalnia. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek
maximális összege 400 millió forint, amelyből a 2010. évre igényelhető támogatás összege
legfeljebb 5 millió forint.
A projekt megvalósítása során a Battyhány u., Báthory u., Bem J. u., Bem J. – Gyöngy u.,
Bethlen G. u. – Kölcsey u, Borona u., Erkel F.u., Hajós, Hold u., Hunyadi u., Kisfaludy u.,
Klapka u., Deák F. u., Kulich Gy. u., Madách I. u., Móricz Zs. u., Rákóczi F. u., Sarló u.,
Sirály u., Szeghalmi u., Zrínyi M. u. figyelembevételével 12.914 m hosszan kívánjuk a
beruházást megvalósítani. A beruházás tervezett összköltsége bruttó 215.400.000,- Ft.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. február 15, mely határidő jogvesztő, és a
pályázatokról az önkormányzati miniszter bizottság javaslata alapján 2010. március 26-áig
dönt.
Kérném a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemet megtárgyalni és abban dönteni
szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
____/2010. (II.12 .) kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
önkormányzati miniszteri rendelet kiírására. A programon belül a Battyhány u., Báthory u.,
Bem J. u., Bem J. – Gyöngy u., Bethlen G. u. – Kölcsey u, Borona u., Erkel F.u., Hajós u.,
Hold u., Hunyadi u., Kisfaludy u., Klapka u., Deák F. u., Kulich Gy. u., Madách I. u.,
Móricz Zs. u., Rákóczi F. u., Sarló u., Sirály u., Szeghalmi u., Zrínyi M. u.
figyelembevételével 12.914 m hosszan megvalósított árkok kialakítására kerül sor, melynek
összköltsége bruttó 215.400.000,-Ft, az ehhez szükséges önerőt 10 %-ot, azaz bruttó
21.540.000,-Ft-ot a Képviselő-testület 2010. évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Pap Tibor polgármester
Feke László műszaki irodavezető
2010. február 15.
Ernyes Csilla
Pályázatíró referens

