Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
14/2015.(II.25.)KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat településén lévő parlagfüves területek teljes körű
parlagfű-mentesítése céljából pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása tárgyában
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján ezen határozatában rögzíti, hogy a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett „ A 2015. évi Jász-NagykunSzolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére a megyében megvalósuló parlagfű
mentesítési
tevékenységek
(rendezvények/akciószervezése,eszközbeszerzés)
támogatására .” címmel pályázatot nyújt be és a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt
biztosítja az alábbiak szerint:
a.) A pályázati cél megnevezése:
Település parlagfű-mentesítéséhez
kisértékű eszközök beszerzése.

szükséges

védőfelszerelések

és

b.) A pályázati cél megvalósításának határideje: 2015. 07. 31-ig
c.) Támogatási igény
(a teljes beruházási költség 90 %-a)

198.000,-Ft

d.) Önkormányzati saját forrás biztosítás ezen határozat 1.) a.) és b.)pontja
szerint pályázati cél megvalósításához
2015. évben
(teljes beruházási költség 10 %-a)

22.000,-Ft

e.) Ezen határozat 1.) a.) és b.)pontja szerint pályázati cél megvalósításához
szükséges teljes összeg
2015. év
(teljes beruházási költség 100 %-a)
Beruházás összesen:

220.000-Ft
220.000,-Ft

2.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatában rögzíti, hogy a határozat
1/d.) pontjában feltüntetett és 2015. évben szükséges saját pénzügyi forrást biztosítja
és ezen saját pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a
támogatás elnyerése esetén elkülönítetten kezeli.
Felelős: az önrész költségvetési betervezéséért Cibakháza polgármestere
Határidő: értelemszerűen
3.) A fejlesztéssel érintett területek az alábbiak:
- Cibakháza Nagyközség bel és külterülete.

4.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy ezen határozatban rögzített pályázatot mellékleteivel együtt a
pályázati kiírásban megszabott határidőn belül nyújtsa be az Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Parlagfű-mentesítési alap, parlagfű mentesítéshez szükséges védőfelszerelések
és kisértékű eszközök beszerzésére, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati
Hivatal, 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2., címre, továbbá a szükséges nyilatkozatokat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata nevében és megbízásából tegye meg, illetve
írja alá.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.,
Gazdasági, Pénzügyi-, és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben Nagyközségi Könyvtárat- helyben Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2015. február 25.

Hegyes Zoltán
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

