Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
38/2013. (IV.25.) KT határozata
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3.
számú mellékletének 10. pont aa)-ac) alpontja szerinti rendelkezés alapján a
Belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendeletben szabályozott az önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételéhez kapcsolódó
központosított előirányzatból származó támogatás pályázat benyújtásának tárgyában.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatában rögzíti, hogy a 8/2013.
(III.29.) BM rendelet szerinti pályázati lehetőséggel élni kíván és pályázatot nyújt be, az
alábbiak szerint: Cibakháza nagyközség közigazgatási területén belüli közbiztonság
növelése.
1.)
a.) A pályázati cél megnevezése:
Cibakháza közigazgatási területén belül biztonsági kamerák és a hozzá tartozó
központ elhelyezése
b.) A támogatás felhasználásának végső határideje:
c.) Támogatási igény
(a teljes beruházási költség 90 %-a)

2014. június 30.
8.993.124. Ft

d.) Önkormányzati saját forrás biztosítás ezen határozat 1.) a.) b.) és c.) pontja
szerint pályázati cél megvalósításához
2013. évben
(teljes beruházási költség 10 %-a)

999.236. Ft

e.) Ezen határozat 1.) a.) és b.)pontja szerint pályázati cél megvalósításához
szükséges teljes összeg
2013. év
(teljes beruházási költség 100 %-a)
Beruházás összesen

9.992.360. Ft
9.992.360 Ft

2.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy ezen
határozat 1/d.) pontjában rögzített 2013. évben szükséges saját pénzügyi forrást
biztosítja és ezen saját pénzügyi forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében
biztosítja.
3.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy ezen határozatban rögzített pályázatot mellékleteivel együtt a
pályázati kiírásban megszabott határidőn belül nyújtsa be az Önkormányzati
Minisztériumhoz továbbá a szükséges nyilatkozatokat Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata nevében és megbízásából tegye meg, (ideértve a saját forrás
biztosításáról szóló nyilatkozatot is) illetve írja alá.

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
4.) 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 Lajos út 2.
Belügyminisztérium - Budapest
Pénzügyi Gazdasági Iroda vezetőjét – helyben Nagyközségi Könyvtárat- helyben Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2013. április 25.

Hegyes Zoltán
Polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

