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„Óvodafejlesztés
a
fűtéskorszerűsítés
vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT
határozat módosítása

Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának támogatására, amelyre Ásotthalom Község Önkormányzata sikeres
pályázatot nyújtott be a 82/2008.(V.14) KT határozata alapján. Ezt a határozatot módosította a
Képviselő-testület a 163/2008.(VIII.6.) KT határozatával, mivel a pályázati adatlapon nem a testületi
döntésben meghatározott összegek szerepeltek, és a KL-2335/2008 iktatószámmal érkezett pályázati
értesítés alapján a pályázat az adatlapon meghatározott összeggel – 4.494.530 Ft – nyert támogatást.
A 163/2008.(VIII.6.) KT határozatot is módosítani szükséges, mivel a megnyert pályázati összeg és a
megkötött vállalkozási szerződés között eltérés van a III. Ütem (Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés
vonatkozásában Ásotthalmon) tekintetében. Ezen ok miatt vált szükségessé a testületi döntés
módosítása az alábbiak szerint:
Ft
Megnevezés
Források ütemezése
A fejlesztés forrásai:
2008
%-os megoszlás
Saját forrás
481.458
10 %
Megnyert támogatás
4.494.530
90 %
Összesen:
4.975.988
100 %
A módosítás következtében az Önkormányzatnak 16.139 Ft-ról le kell mondania.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozatot hozza
meg:
____/ 2008. (IX. 17.) KT határozat
Tárgy: „Óvodafejlesztés a szociális helyiségek vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat
módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosítása

Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza meg:
1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 163/2008.(VIII.6.)KT határozat 1.) pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának támogatására benyújtott pályázat költségvetésének
módosításával.
„2. A Képviselő-testület a tervezett felújítási munkálatok bruttó költségét összesen
4.975.988,-Ft összegben állapítja meg a következő megosztásban:
Ft
Megnevezés
A fejlesztés forrásai:
Saját forrás
Megnyert támogatás
Összesen:

Források ütemezése
2008
%-os megoszlás
481.458
10 %
4.494.530
90 %
4.975.988
100 %
„

2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.) pontban meghatározott építési beruházás
megvalósítása érdekében kötött vállalkozási szerződésre tekintettel a megnyert 4.494.530 Ft
támogatásból 16.139 Ft-ról lemond.
3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat 1.) pontjában
foglaltaknak megfelelő módosítással kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: azonnal
Felelős:
Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző – általa az osztályvezető
3.) Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Állampénztári Iroda
4.) Irattár
Ásotthalom, 2008. szeptember

Petró Ferenc sk.
polgármester

