Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére
Pályázat Önkormányzati fejlesztése
Tisztelt Képviselőtestület!

2018. évre Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázati lehetőségek közül javasoljuk a
Kengyel, Rákóczi Ferenc utca szilárd burkolatának részleges rekonstrukcióját, a padkák rendezését, és a vízelvezető árkok rendezését, az összetört átereszek cseréjét.
Az elkészült költségvetés szerint a munkák bruttó költsége: 16.990.619 Ft, a pályázható összeg ennek a 85 %-a
tekintettel arra, hogy a településünkön az egy főre jutó iparűzési adó képesség 18.000,- Ft alatt van.
Az önkormányzatnak a célhoz 2,216,168 Ft saját forrás kell, hogy hozzárendeljen, amit a út fenntartáshoz eredeti költségvetésben megtervezett összegből biztosítani tud.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és a pályázat benyújtását.

_____/2018.(IV.27) Kt.
Határozat
Pályázat Önkormányzati fejlesztése

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásáért felelős miniszter által közzétett pályázati
felhívás alapján önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Az önkormányzat a pályázathoz a sajáterőt: 2.216.168 forintot a 2018. évi költségvetésében a 045160 – s számú Közutak üzemeltetése cofog-on megképezte és a
pályázathoz biztosítja.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár
Kengyel, 2018. április 27.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Tisztelt Képviselőtestület!

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati rendszere szerint,a pályázónak a pályázat beadásáról,
és a sajáterő meglétéről 30 napnál nem régebbi nyilatkozata szükséges.
Az érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat a költségvetésében a József Attila
Művelődésiház és könyvtárnál ezen a címen képezte meg, összege: 762 ezer Ft.
A közművelődési intézmény a pályázati összegen további székeket, és a kiállításokhoz való eszközöket, csoport
foglalkozáshoz való eszközöket szeretne vásárolni.
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását.

_____/2018.(IV.27) Kt.
Határozat
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
Az önkormányzat a pályázathoz a sajáterőt: 762 ezer forintot a Kengyeli József
Attila Művelődési Ház ás Könyvtár 2018. évi költségvetésében, megképezte és a
pályázathoz biztosítja.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Irattár
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