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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 15-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2016. (VI. 15.) számú
határozata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatásáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen meghirdetett pályázata alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázati kiírás
keretében az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósításának
támogatására pályázatot kíván benyújtani az alábbi alcélokra:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
2./ a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása alcél esetében a „Játékvár” Bölcsőde
épületének felújítása projektötlet megvalósítása érdekében a kivitelezési munkálatokhoz
bruttó 11.135.300.-Ft saját forrást, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, műszaki
ellenőrzés, közbeszerzés) elvégzéséhez, mint nem támogatott műszaki tartalom
megvalósításához bruttó 2.165.016.-Ft-ot, összesen: bruttó: 13 300 316.- forint saját forrást
biztosít.
3./ a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél esetében a Bem apó utca burkolatának
felújítása projektötlet megvalósítása érdekében a Bem apó utca Kossuth Lajos út és Ady
Endre utca közötti szakaszának kivitelezési munkálataihoz bruttó 4.916.266.-Ft saját forrást,
és az egyéb közvetlen költségekre (tervezés, műszaki ellenőrzés) bruttó 258.750.-Ft-ot,
összesen: bruttó 5 175 016 forint saját forrást biztosít.
4./ a 2.-3. pontban megjelölt projekt alcélok megvalósítására biztosított saját forrás összegét az
önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.

5./ felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére,
a kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
polgármester

A határozatról értesül:
1./ Irattár
2./ Polgármesteri Hivatal (Gazdasági Osztály, Pénzügyi Osztály)

dr. Szűcs Andrea
jegyző

