Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
16/2012. (III.01.) KT határozata
Cibakháza Nagyközség belterületén lévő utak fejlesztésére a települési közlekedés
korszerűsítése céljából pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása tárgyában.
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatában rögzíti, hogy az Észak –
Alföldi Operatív Programban meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
fejlesztése” c. pályázati felhívás (Kódszám: ÉAOP-3.1.2/A-11) lehetőséget igénybe véve
pályázatot nyújt be ,,Belterületi utak fejlesztésével a cibakházai települési közlekedés
korszerűsítéséért” címmel és a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt biztosítja az
alábbiak szerint:
a.) A pályázati cél megnevezése:
Belterületi utak
korszerűsítéséért

fejlesztésével

a

cibakházai

települési

közlekedés

b.) A pályázati cél megvalósításának határideje: 2012. 10. 01.
c.) Támogatási igény
(a teljes beruházási költség 90 %-a)

85.442.490,-Ft

d.) Önkormányzati saját forrás biztosítás ezen határozat 1.) a.) és b.)pontja
szerint pályázati cél megvalósításához
2012. évben
(teljes beruházási költség 10 %-a)

9.493.611,-Ft

e.) Ezen határozat 1.) a.) és b.)pontja szerint pályázati cél megvalósításához
szükséges teljes összeg
2012. év
(teljes beruházási költség 100 %-a)
Beruházás összesen:

94.936.101,-Ft
94.936.101,-Ft

2.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatában rögzíti, hogy a határozat
1/d.) pontjában feltüntetett és 2012. évben szükséges saját pénzügyi forrást biztosítja
és ezen saját pénzügyi forrást az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a
támogatás elnyerése esetén elkülönítetten kezeli.
Felelős: az önrész költségvetési betervezéséért Cibakháza polgármestere
Határidő: értelemszerűen
3.) A fejlesztéssel érintett útszakaszok az alábbiak:
- Liszt Ferenc út belterületi szakasza (HRSZ: 2111)
- Kossuth Lajos út Szabadság tér és Petőfi út közötti szakasza (HRSZ: 496)
4.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott ÉAOP3.1.2/A-11-2012-0012 azonosító számú pályázatához a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak megfelelően az alábbi kiegészítést teszi:

A pályázati adatlap kitöltése során a műszaki ellenőrzés költségének ÁFA tartalma
hibásan lett feltüntetve. Az adatlapon szereplő összeg és a helyes összeg közötti
különbség 124.200,- Ft mely nem képezi az elszámolható összköltség alapját. Ezen
összeget, 124.200,- Ft-ot, az 1/d.) pontban feltüntetett saját forráson túl, szintén saját
pénzügyi forrásként biztosítja és ezen saját pénzügyi forrást az önkormányzat 2012.
évi költségvetésében a támogatás elnyerése esetén elkülönítetten kezeli.
5.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy ezen határozatban rögzített pályázatot mellékleteivel együtt a
pályázati kiírásban megszabott határidőn belül nyújtsa be az Észak – Alföldi Operatív
Program Kódszám: ÉAOP-3.1.2/A-11, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
fejlesztése, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., 4025 Debrecen,
Széchenyi utca 31. címre, továbbá a szükséges nyilatkozatokat Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata nevében és megbízásából tegye meg, illetve írja alá.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
6.) A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben Észak – Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal – Szolnoki kirendeltsége
Észak – Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4025 Debrecen, Széchenyi u.
31.
Gazdasági, Pénzügyi-, és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben Nagyközségi Könyvtárat- helyben Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2012. március 01.

Hegyes Zoltán
polgármester

