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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
                  Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  254/2012.(X.  30.)  KNÖT 
határozatával  döntött  arról, hogy a helyi  hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal  (KEOP-2012-5.5.0/B)  tárgyú  pályázati  felhívással  kapcsolatban  meg 
kívánja vizsgálni egyes önkormányzati intézmények (Polgármesteri Hivatal, Közművelődési 
Könyvtár,  Bölcsőde  és  az  Ady  Endre  Művelődési  Ház  Szegedi  utcai  épülete) 
fűtéskorszerűsítésének  lehetőségét  a  hűtés-fűtési  rendszer  megvalósíthatóságának 
lehetőségére  is  kiterjedően,  és  a  pályázat  költségvetésének  és  megvalósítás  műszaki 
paramétereinek ismeretében kíván a pályázat beadásáról dönteni.

A Képviselő-testület 319/2012.(XII. 18.) KNÖT határozatával döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt  be  a  Polgármesteri  Hivatalban,  a  Közművelődési  Könyvtárban  és  az  Ady  Endre 
Művelődési Ház Szegedi utcai épületében fűtéskorszerűsítés megvalósítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásáról és az önrész vállalásáról 
a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2013. január 24.

Tisztelettel: 

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy:  KEOP-2012-5.5.0/B.  pályázati  felhívás  alapján  pályázat  benyújtása  –  Energetikai 
korszerűsítés Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának intézményeiben

_____/2013.(____) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-2012-
5.5.0/B.  pályázati  felhívás  alapján  pályázat  benyújtása  tárgyú  előterjesztést  és  az  alábbi 
döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  KEOP-2012-5.5.0/B. 
pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

1. A pályázat megvalósítási helyszíneinek neve, címe és helyrajzi száma: 
a) Ady Endre Művelődési Ház 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13., hrsz. 25
b) Közművelődési Könyvtár 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B., hrsz. 539/9
c) Polgármesteri Hivatal 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. hrsz. 1144/1

2.  A  projekt  megnevezése:  Energetikai  korszerűsítés  Kiszombor  Nagyközség 
Önkormányzatának intézményeiben

3. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/B.

4.  A tervezett  beruházás  teljes  beruházási  költsége:  147.305.377,-  Ft  +  ÁFA, azaz  bruttó 
187.077.829,- Ft.

5.  A  tervezett  beruházásnak  a  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költsége 
(elszámolható költsége): 147.305.377,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 187.077.829,- Ft.

6.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázat  önerejét 
28.061.674,-  Ft  összegben  biztosítja  oly  módon,  hogy  azt  az  Önkormányzat  2013.  évi 
költségvetésében  eredeti  előirányzatába  betervezi,  valamint  pályázatot  kíván  benyújtani  a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklet 
(a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok) 8. pontja alapján 
az  önkormányzatok  és  társulásaik  európai  uniós  fejlesztési  pályázatai  saját  forrás 
kiegészítésének támogatására.

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 159.016.154,- Ft.

8. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 
saját forrás összegét (önerő) a költségvetésében elkülöníti. 

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


