Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére
Előterjesztés „Települések élhetőbbé tétele” pályázat benyújtására
A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület, mint Leader Helyi Akciócsoport 2014-2020 között
813 millió forint EU-s támogatási forrással gazdálkodhat annak érdekében, hogy a saját maga
által megfogalmazott és elfogadott vidékfejlesztési stratégia megvalósításával a területén
működő önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi
személyek, mikrovállalkozások, illetve természetes személyek a fejlődés, gyarapodás útján
indulhassanak el. Működési területe lefedi a megye déli részén annak mintegy egyharmadát,
46 települést.
2017 végén 6 intézkedés keretében került kiírásra vidékfejlesztési célú pályázatok.
VP6-19.2.1.-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele
Támogatható tevékenységek:
 települési környezet állapotának megtartásához szükséges fejlesztések, gépek,
eszközök beszerzése;
 közösségi feladatot ellátó jármű részére tároló építése;
 temetők, ravatalozók felújítása, fejlesztése;
 közösségi parkok, szabadidő parkok kialakítása/felújítása
Jogosultak köre: helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat
Tervezett keretösszeg: 230 000 000 Ft
Támogatási összeg: 500 000 – 6 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: járás- és településfüggően 85-95 % (Jánoshalmán 95%)
Támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun: 2018.02.05-től forráskimerülésig
Jánoshalmán tervezzük 1 db 200m2-es közösségi feladatokat ellátó járművek részére tároló
építését. A tároló helye: Jánoshalma, Mélykúti út 7. (hrsz: 2766). A pályázathoz
tervdokumentáció benyújtása kötelező, amely összege nyertes pályázat esetén elszámolható
tétel.
Pályázat költségvetése:
Összes elszámolható költség:
Támogatás:
Önerő:

6.315.000 Ft
5.999.250 Ft
315.750 Ft

Nem elszámolható költségek:
Térképmásolat
Tulajdoni lap
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő – Testülete határozatával támogatja
pályázat benyújtását a VP6-19.2.1-32-1—17 azonosító számú „Települések
élhetőbbé tétele” elnevezésű pályázatra, a szükséges önerőt 315.750 Ft összegben
biztosítja.
Továbbá fedezetet biztosít 20.000 Ft keretösszegben a nem elszámolható
költségekre.
A fejlesztéssel érintett ingatlan címe: 6440 Jánoshalma, Mélykúti út 7. hrsz:
Pályázat címe: Tároló építése Jánoshalmán
Fedezet:
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2018.02.05.
Jánoshalma, 2017. december 7.
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