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Tisztelt Képviselı-testület!
I.
Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes
2009. évi központi elıirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV.10.)
Korm. rendeletet alapján a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) kihirdette
pályázatát a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai, önkormányzati fejlesztési feladatok
támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére.
A kiírás szerint az önkormányzatok, társulások az alábbi célok megvalósításához igényelhetnek
támogatást:
a) zöldterületek (pihenıparkok, vízfolyás partok, sport és szabadidıs célú területek) rekreációs célú
megújítása,
b) a helyi önkormányzat feladatellátása színvonalának javítását eredményezı fejlesztések, kivéve
a TEUT keretében támogatható tevékenységeket;
c) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése
A Tanács 2009. évi döntéseihez rendelkezésre álló támogatási keret összege 488.500.000,- Ft.
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás.
A megítélhetı támogatás maximális összege 20 millió forint.
Az alaptámogatás mértéke: 65%. Az alaptámogatás mértékén felül területi, kedvezményezetti
szempontból, valamint támogatási cél alapján többlettámogatás adható, azonban Felsılajos ezeket nem
jogosult igénybe venni.
A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.
A Tanács legkésıbb 2009. augusztus 10-ig dönt a befogadott pályázatok támogatásáról.
A projekt megkezdése: csak a pályázat befogadását követıen lehetséges.
A támogatási szerzıdés megkötése a támogatási döntésrıl szóló értesítés átvételét követı 90 napon
belül.
A pályázati feltételek alapján a 7/11 hrsz.-on található régi játszótér helyén egy új, a minıségi
követelményeknek megfelelı játszótér kialakítását javaslom. Bár az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program „Falumegújítás- és fejlesztés” kiírására benyújtott ugyanezen fejlesztési
célra irányuló pályázatunknak még nincs eredménye, indokolt lehet a CÉDE forrásából is pályázni.
A Gyermekszem Kft.-tıl újonnan bekért árajánlat az elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Ez alapján
a projekt költségvetése:
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Kivitelezés:
Pályázati díj
Elszámolható költség
Támogatási igény
Saját erı

(Elszámolható költség 65%-a)

Költség (Ft)
4.718.185.- (25% ÁFÁ-val)
77.937.4.796.122.- (ÁFÁ-val)
3.117.479.- (ÁFÁ-val)
1.678.643.- (ÁFÁ-val)

A pályázathoz szükséges saját erı összegébıl 678.000.- Ft-ot Felsılajos Község Önkormányzatának a
2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14.) rendelet 4. sz. mellékletében Felhalmozási kiadások
címszó alatt „Köztéri játszótéri berendezés építése / saját erı/” soron tartalmaz, a saját erı fennmaradó
1.000.643.- Ft összegét pedig a 4. sz. melléklet „Szilárd burkolatú utak felújítása” sor terhére
biztosítjuk.
II.
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás az 2. sz. mellékletben található megkereséssel fordult
Önkormányzatunk felé.
A közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló Társulás az „Út a munkához” program keretén
belül átlagosan 700-800 fı foglalkoztatását tervezi. 2009. évben a beérkezett 13 települési
önkormányzat igényei alapján összesen mintegy 2.048 fı alkalmazásával számol. Mivel a közcélú
foglalkoztatás sikeres végrehajtásának elengedhetetlen feltétele a munkavállalók gépekkel való
ellátása, a Társulás pályázatot kíván benyújtani eszköz- és kisgép beszerzésre a CÉDE keretében.
Az alaptámogatás mértéke 65%, ellenben azon önkormányzatok, amelyek társulási formában kívánják
fejlesztéseiket megvalósítani 10%-os többlettámogatásban részesülhetnek. Ennek megfelelıen a saját
forrás mértéke: 25%, melyet az önkormányzatnak az igényelt eszközeinek arányában kell biztosítania.
A támogatásból beszerzendı eszközök Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás tulajdonát
fogják képezni és azokat az önkormányzatok részére használatba adja át.
A pályázat benyújtási határideje 2009. június 2.
Elızetes egyeztetések alapján az alább közölt táblázat tartalmazza, hogy milyen eszközöket indokolt
beszerezni a hatékonyabb munkavégzés megsegítésére. Az eszközök összesen bruttó 298.750.- Ft-ba
kerülnek, amely összeg már a 25%-os ÁFÁ-t tartalmazza. A pályázati önerı 25%, azaz 74.700.- Ft,
melyet Felsılajos Község Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.14.)
rendelet 6.§ (3) Általános tartalék sora tartalmaz.
Eszközök,
kisgépek
megnevezése
Sövénynyíró
Ásó
Villa
Gereblye
Lapát
Kapa
Saraboló
Ágvágó
Csákány
Szerszámnyelek
Motoros főnyíró
Csapszegvágó
Kombinált

darabszám

Nettó
(Ft)

költség

1
5
5
5
5
2
5
1
2
20
1
1
1

31.700.11.250.11.665.5.250.5.415.5.666.10.835.17.917.5.834.10.000.100.000.12.500.10.833.-

3

Vissza
nem
Bruttó
összeg
igényelhetı ÁFA
(Ft)
(Ft)
7.925.39.625.2.850.14.100.2.935.14.600.1.350.6.600.1.385.6.800.1.434.7.100.2.715.13.550.4.483.22.400.1.466.7.300.2.500.12.500.25.000.125.000.3.125.15.625.2.717.13.550.-

szórógép
(mőtrágya,
főmag)
Összesen

238.865.-

59.885.-

298.750.-

Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé:

Határozat-tervezetek

I.
/2009. (……) ÖH
CÉDE pályázat benyújtása
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE támogatására, a pályázat célja:
Játszótér felújítása.
2) A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2009. év

Saját forrás

1.678.643.-

Hitel

-

Támogatásból igényelt összeg

3.117.479.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

-

Egyéb forrás

4.796.122.-

Összesen

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges saját erı
összegébıl 678.000.- Ft-ot Felsılajos Község Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl
szóló 1/2009. (II.14.) rendelet 4. sz. mellékletében Felhalmozási kiadások címszó alatt
„Köztéri játszótéri berendezés építése / saját erı/” sor terhére, a fennmaradó 1.000.643.- Ft
összegét pedig a 4. sz. melléklet „Szilárd burkolatú utak felújítása” sor terhére biztosítja, és
egyúttal felkéri a jegyzıt, hogy a soron következı költségvetési rendelet módosítására készítse
elı a határozat e pontjában meghatározott összegek átvezetését.
4) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Csordás László
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes
pályázat esetén a Támogatási szerzıdés elıkészítéséhez szükséges dokumentumok
beszerzésére, a Szerzıdés aláírására, és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülı
feladatok elvégzésére, dokumentumok aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2009. május 25. ill. 2009. június 2.
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II.
/2009. (……) ÖH
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó CÉDE pályázatban való részvétel

Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete részt kíván venni a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó CÉDE pályázatban. A pályázat célja
önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése,
mely során kerti szerszámokat, eszközöket kíván beszerezni.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges 25%
nagyságrendő saját forrást Felsılajos Község Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl
szóló 1/2009. (II.14.) rendelet 6.§ (3) Általános tartalék terhére biztosítja.
3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat aláírására, adatszolgáltatásra, egyéb
dokumentációk beszerzésére, illetve nyertes pályázat esetén a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulással kötendı megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2009. május 25. ill. 2009. június 2.

Felsılajos, 2009. május 20.

Csordás László sk.

polgármester
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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