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EL TERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy lésének
2007. szeptember 27-i ülésére
Tárgy: Kecskemét Hunyadivárosi bölcs de felújítására pályázati úton nyert
támogatás fel nem használt részér l történ lemondás

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE/DA/2007/3057 számon, a
Kecskemét Hunyadivárosi bölcs de felújításához támogatásban részesítette
Önkormányzatunkat. A benyújtott pályázat szerint a teljes felújítás bekerülési
költsége 39 000 000 Ft ebb l 23 400 000 állami támogatás (60%) a saját forrás
15 600 000 Ft (40%).
A kivitelezési munkákra az Önkormányzat pályázatot írt ki. A beérkezett pályázatok
elbírálását követ en a bölcs de tet felújítására, f téskorszer sítésére a vállalkozási
szerz dések megkötésre kerültek.
Tet felújítás
21 990 352 Ft
F téskorszer sítés
17 000 000 Ft
A felújítás teljes bekerülési költsége 38 990 352 Ft. A vállalkozási szerz dés
összege kevesebb, mint a pályázatban el irányzott, az így fennmaradó 9 648 Ft-nak
a 60 %-os támogatási részér l, azaz 5 789 Ft pénzösszegr l az Önkormányzatnak le
kell mondani és az err l szóló nyilatkozatot meg kell küldeni a Magyar Államkincstár
Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodája részére, annak érdekében,
hogy a támogatási szerz dés a tényleges bekerülési költségnek megfelel en
kerüljön megkötésre.
Kérem a Tisztelt Közgy lést az el terjesztésben foglaltak megtárgyalására és a
határozattervezet elfogadására.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgy lést, hogy az el terjesztést a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság megtárgyalta határozata a Közgy lésen kerül kiosztásra.
Kecskemét, 2007. szeptember 13.

Dr. Zombor Gábor
polgármester

Határozat-tervezet
…………../2007. (IX.27.) KH. számú határozata
Kecskemét Hunyadivárosi bölcs de felújítására pályázati
támogatás fel nem használt részér l történ lemondás

úton

nyert

A Közgy lés megtárgyalta Dr. Zombor Gábor polgármester 48878- 5 /2007. számú
el terjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgy lés úgy dönt, hogy a Kecskemét Hunyadivárosi Bölcs de felújítása
CÉDE/DA/2007/3057 számú pályázat megvalósítása során fel nem használt
5 789 Ft pénzösszegr l lemond.
2. A Közgy lés felhatalmazza a polgármestert a lemondásról szóló nyilatkozat
aláírására, és a nyilatkozatnak a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális
Igazgatóság Állampénztári Irodája részére történ megküldésére.
Határid : azonnal
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