Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
46/2016. (IV.27.)KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretében
megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16
kódszámú) szerinti pályázati felhívás lehetőségét igénybe véve 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
Magyarország Kormányának felhívása alapján a vidéki térségekben található,
településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai
fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek,
továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének érdekében a
Vidékfejlesztési Program keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” tárgyú (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívást igénybe véve pályázatot nyújt
be és saját forrást biztosít „Meglévő mozi épület külső rekonstrukciója, energetikai
korszerűsítése” címmel az alábbiak szerint:

a.) A pályázati cél megnevezése:
„Meglévő mozi épület külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése”
b.) A pályázati cél megvalósításának határideje: 2018.03.01.
c.) Támogatási igény
(a teljes beruházási költség 90 %-a)

28 113 181,- Ft

d.) Önkormányzati saját forrás biztosítás ezen határozat 1.) a.) és b.)pontja
szerint pályázati cél megvalósításához
2016. évben
(teljes beruházási költség 10 %-a)

3 123 687,- Ft

e.) Ezen határozat 1.) a.) és b.)pontja szerint pályázati cél megvalósításához
szükséges teljes összeg
2016. év
(teljes beruházási költség 100 %-a)
Beruházás összesen:

31 236 868,- Ft

2.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzata ezen határozatában rögzíti, hogy a határozat
1/d.) pontjában feltüntetett és 2016. évben szükséges saját pénzügyi forrást biztosítja
és ezen saját pénzügyi forrást az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a
támogatás elnyerése esetén elkülönítetten kezeli.

Felelős: az önrész költségvetési betervezéséért Cibakháza polgármestere
Határidő: értelemszerűen
2.) A fejlesztéssel érintett területek az alábbiak:
5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 40., 376/2 hrsz. alatti épület
3.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy ezen határozatban rögzített pályázatot mellékleteivel együtt a
pályázati kiírásban megszabott határidőn belül nyújtsa be a www.mvh.gov.hu oldalon
keresztül elérhető elektronikus felületen, 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. Hoffmann Zsolt, jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben Gazdasági, Pénzügyi-, és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben Nagyközségi Könyvtárat- helyben Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2016. április 27.

Hegyes Zoltán
Polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

