Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2018. (II. 07.) önkormányzati határozata
A VP6-19.2.1.-88-V.-17 felhívás kódszámú pályázati felhívás vonatkozásában, „Az 5462,
Cibakháza, Czibak Imre tér 39. szám alatti épület külső rekonstrukciója,
energiahatékonyságának javítása, eszközbeszerzése Cibakháza Települési Értéktár
kiállítására alkalmas bemutatótermek kialakítása céljából” című pályázat benyújtásáról
és saját forrás biztosításáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján ezen határozatában rögzíti, hogy a Magyarország
Kormányának felhívása a Tiszazugi Leader Egyesület, mint helyi LEADER akciócsoport
(HACS) tervezési területén működő települési önkormányzatok, támogatása vonatkozásában,
a településképben meghatározó elemként jelentkező épületek, építmények felújítása, új
tájértékek építése, ezáltal a vidéki élet feltételeinek javítása érdekében „Az 5462, Cibakháza,
Czibak Imre tér 39. szám alatti épület külső rekonstrukciója, energiahatékonyságának
javítása, eszközbeszerzése Cibakháza Települési Értéktár kiállítására alkalmas
bemutatótermek kialakítása céljából” címmel támogatási kérelmet nyújt be az alábbiak
szerint:
1.) Pályázat alapadatai:
a.)

A pályázati cél megnevezése:

„Az 5462, Cibakháza, Czibak Imre tér 39. szám alatti épület külső
rekonstrukciója,
energiahatékonyságának
javítása,
eszközbeszerzése
Cibakháza Települési Értéktár kiállítására alkalmas bemutatótermek
kialakítása céljából”
b.)

Támogatási igény:

(a teljes beruházási költség 95 %-a)

10 000 000,- Ft

c.) Önkormányzati saját forrás biztosítás ezen határozat 1.) a.) és b.) pontja
szerint pályázati cél megvalósításához
2018. évben
(teljes beruházási költség 5 %-a)

526 320,- Ft

d.) Ezen határozat 1.) a.), b.) és c.) pontja szerint pályázati cél
megvalósításához szükséges teljes összeg
2018. év
(beruházási költség 100 %-a)
Beruházás összesen:

10 526 320- Ft
10 526 320- Ft

2.) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy ezen határozatban rögzített pályázatot mellékleteivel együtt a pályázati kiírásban
megszabott határidőn belül nyújtsa be, továbbá a szükséges nyilatkozatokat Cibakháza
Nagyközségi Önkormányzat nevében és megbízásából tegye meg, illetve írja alá.

Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: értelemszerűen
A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Török István, jegyzőt
Képviselő-testület tagjait – helyben Gazdasági, Pénzügyi-, és Adóügyi Iroda vezetőjét – helyben Nagyközségi Könyvtárat- helyben –
Irattárat.
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2018. február 7.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

