KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. augusztus 13-i ülésére
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet szerinti Tanyafejlesztési Programon való részvétel

Tisztelt Képviselő-testület!
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás
2015. évi igénybevételének feltételeiről, 1. célterület: támogatás a tanyák, valamint az alföldi tanyás
térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez.
A támogatás igénybevétele a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító
önkormányzati fejlesztésekre. A pályázat keretében megújuló energiaforrás kihelyezése esetén
csak olyan fejlesztések támogathatók, amelyekben az önkormányzat, önkormányzati
konzorcium vagy a helyi önkormányzati társulás szerzi be és helyezi ki az energiát szolgáltató
eszközt a villamos energia nélküli tanyákra. Az energiát szolgáltató eszköz az önkormányzat
tulajdonába kerül, az önkormányzat gondoskodik annak ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról.
Az önkormányzat a tanyatulajdonosoktól az energiát szolgáltató eszköz használatáért bérleti díjat
kérhetne, de nem kér. Ezt, valamint a tanyán lakó kötelezettségeit, illetve az egyéb működtetési
feltételeket az önkormányzat és a tanyatulajdonosok egymás között a helyi önkormányzati rendelet
alapján szerződésben kötelesek rögzíteni és a beszámolóhoz csatoltan megküldeni a Herman Ottó
Intézet részére.
A fejlesztés során kihelyezésre kerül a Kengyel, Cseberér tanya 4. (Varga Imre (1954); Polgár
Mihály (1958) tulajdonos Gál József, Cseberér tanya 13. (Pápai József (1949) tulajdonos Csikós
Zsolt Cseberér tanya 29. (Kiss István (1952); Kiss János (1954) tanyákra egy-egy sziget üzemű,
mobil, napelemes villamos energia termelő berendezés.
A berendezések ára egyenként bruttó 9 650 000 Ft. A beruházás teljes költsége 28 950 000 Ft. Az
önerő 3 500 000 Ft (12 %). Az önkormányzat jelen pályázat keretében ÁFA visszaigénylésre nem
jogosult.
A pályázati kiírás szerint a fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező
beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A
saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni
kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy
hitelszerződés.
Jelen pályázat önrészét a pályázati partnerként közreműködő ANIZUSZ Kft. biztosítja majd
adomány formájában.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Kengyel, 2015. augusztus 11.
Nagy Szilárd
polgármester

____/2015.(____) Kt.
Határozat
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet szerinti Tanyafejlesztési Programon való részvétel
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az MVH-hoz a 35/2015.
(VI. 30.) FM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi
igénybevételének feltételeiről, 1. célterület: támogatás a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek
megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez.
Sikeres pályázat esetén a 3.500.000 Ft önerőt a képviselő-testület a 2014. évi pénzmaradványból
biztosítja.
Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a pályázati adatlap és a nyilatkozatok aláírására
Határidő: 2015. augusztus 14.
Felelős: Nagy Szilárd
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

