MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/651-1/2015/I.
Üi.: Gilinger Nándor

Tárgy: Pályázat benyújtása "Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása"-ra
Melléklet:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására.
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek
javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási
tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A pályázat keretében a Kálvin utcai rendelőintézet épületének a fenntartási költségek
csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés)
valósulnának meg, továbbá a homlokzat felújítása.
Maximális támogatási összeg: 30 millió Ft
Kért támogatás: 30 millió Ft
Támogatási intenzitás: 75%
Finanszírozási forma: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető,
melyet a pályázó a támogatói okirat aláírását követően megkap.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 9.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 30.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címen megjelent pályázati kiírásra, az
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alábbiak szerint:
A pályázat forrásösszetétele:
Év
2015
Összesen (Ft)

Támogatás (75%)
30.000.000 Ft
30.000.000 Ft

Önerő (25%)
10.000.000 Ft
10.000.000 Ft

Összesen
40.000.000 Ft
40.000.000 Ft

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázathoz szükséges
10.000.000,- Ft önerő fedezetét Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet "Makó
Város Önkormányzat 2015. évi cél- és általános tartalék" című 11. melléklet 2. sor beruházási,
fejlesztési tartalék terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatban elfogadott önerő költségvetési rendeleten
történő átvezetésére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: azonnal, 3. pont tekintetében soron következő rendeletmódosítás
Felelős: polgármester, jegyző
Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városgazdálkodási Iroda
- Irattár
Makó, 2015. május 18.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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