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Sorszám: IV/ Tárgy:  Békés malomasszonykerti lakóövezet 
ivóvízvezeték építése címő pályázat 
költségeinek módosítása 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Mőszaki Osztály Tárgyalás módja: 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. augusztus 28-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 Békés Város Önkormányzata a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett a leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatása keretében 
Békés malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építésére pályázott. A pályázatot a 
DARFT a 78/2008. (VII. 15.) sz. határozata alapján a Tanács 2008. évre vonatkozóan 
13.994.204,- Ft támogatásban részesítette. Ez a támogatási összeg kevesebb az általunk 
igényelt támogatási összegnél (16.548.480,- Ft) Ennek következtében a pályázat 
költségvetésének és mőszaki tartalmának átdolgozására van szükség.  

A támogatás maximális intenzitása 80% volt. Az átdolgozott pályázat költségvetése a 
következıképpen oszlik meg: a teljes költség 17.896.324,-Ft, az igényelt támogatás összege 
13.994.204,- Ft (78,2%) és a saját erı összege 3.902.120,-Ft (21,8%), amely fejlesztési 
hitelbıl kerül biztosításra. 

Békés Város Önkormányzatának 105-12/2008 számú Képviselı Testületi 
határozatában Békés Város Képviselı Testülete 4.137.120,- Ft-ot biztosított jelen fejlesztés 
önerejére. A pályázat formai/tartalmi elıírásainak való megfelelés miatt a pályázatból kikerült 
a mőszaki ellenırzés tétele. Ezért a saját erı összegét a mőszaki ellenırzés összegével 
csökkentettük a pályázat keretén belül, de mint felmerülı költség, az önkormányzati 
költségvetésben megjelenik. 
 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett a leghátrányosabb helyzető kistérségek 
felzárkóztatásának támogatása keretében Békés malomasszonykerti lakóövezet 
ivóvízvezetékének építésére. A pályázatot a DARFT csökkentett összegő 
támogatásban részesítette, így a pályázat átdolgozására van szükség az elnyert 
támogatási összegnek megfelelıen.  

A beruházás bekerülési költsége 17.896.324,-Ft, a megítélt támogatás 13.994.204,-
Ft, az összköltség 78,2 %-a. A saját forrás mértéke 21,8%, nagysága 3.902.120,- Ft, 
amelyet az Önkormányzat fejlesztési hitelbıl biztosít. 
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Határid ı:                  Pályázat átdolgozására 20 nap áll rendelkezésre 

Felelıs:                      Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. augusztus 14. 

 Izsó Gábor 
 Polgármester 
 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


