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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
 
Székhelyén 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács az elmúlt hetekben 
meghirdette a területkiegyenlítő, és céljellegű decentralizált alapokra 
pályázatát. A kiírás értelmében 2005-2007 évekre egyebek között az 
önkormányzatok is pályázhatnak vissza nem térítendő támogatások 
elnyerésére. 
 
A Területi kiegyenlítést szolgáló alapok lehetőséget adnak arra, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (utak, járdák új 
létesítményként megvalósuljanak) vagy a meglévő szerkezetek felújításra 
kerüljenek és termelő infrastruktúra kiépítésére. 
 
 1./ Nagy Ferenc utca felújítása sétáló utcává 32.829.589,- Ft 
 
 2./ Kispaté úti ivóvízhálózat kiépítése  15.600.144,- Ft 
 
 3./ Járdafelújítás a város területén   24.981.950,- Ft 
 
 4./ Vásárhelyi úti kerékpárút felfestése    4.423.980,- Ft 
 
 5./ Szent Miklós tér felújítása I. ütem  16.058.803,- Ft 
  
 
A területi kiegyenlítést szolgáló alapra kiírt pályázatok esetében az 
elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a kiviteli költség 70 %-
a. 
 
A 2005. évi költségvetésünkben már szerepelnek ezek a feladatok, amelyek 
e támogatások figyelembevételével valósulnak meg, de a 2005/HU-
TEKI/030801 kódszámú pályázati felhívás alapján Képviselő-testületi 
határozat is szüksége, melyben a feladatok több éves ütemezése és forrás 
összetétele szerepel. 
 



Továbbá a Képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 
Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben 
a támogatás vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége 
fennáll, azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben 
benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti. 
 
 
Kérem, hogy a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előterjesztéseket 
megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Céljellegű decentralizált alapra 
benyújtandó pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1./ Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád 
 Megyei Területfejlesztési Tanács Terület Kiegyenlítést Szolgáló 
alapjára az  alábbi feladat tekintetében  a munkák elvégzéséhez a 30 
%-os saját forrást biztosítja, így a pályázat elkészíthetők és a 
 Területfejlesztési Tanácshoz benyújtható. 

 
a./ - A Nagy Ferenc utca felújítás (sétáló utcává) kivitelezés összes 
költsége 32.829.589,- Ft, melyből a pályázati forrás 22.980.712,- 
Ft a saját forrás 9.848.877,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 
2005. évben 4.285.715,- Ft, 2006. évben 3.684.386,- Ft és 2007. 
évben 1.878.776,- Ft). 
 
b./ - Kispaté úti ivóvízvezeték kiépítés kivitelezés összes költsége 
15.600.144,- Ft, melyből a pályázati forrás 10.920.100,- Ft a saját 
forrás 4.680.044,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 
2.755.715,- Ft, 2006 évben 1.924.329,- Ft). 
 
c./ - Járda felújítás a város területén kivitelezés összes költsége 
24.981.950,- Ft, melyből a pályázati forrás 17.487.365,- Ft a saját 
forrás 7.494.585,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 
2.529.986,- Ft, 2006. évben 2.571.429,- Ft és 2007. évben 
2.393.170,- Ft). 
 
d./ - Vásárhelyi úti kerékpárút kivitelezés összes költsége 
4.423.980,- Ft, melyből pályázati forrás 3.096.786,- Ft a saját 
forrás 1.327.194,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 
1.327.194,- Ft). 
 
e./ - Szent Miklós tér felújítás kivitelezés összes költsége 
16.058.803,- Ft, melyből pályázati forrás 11.241.162,- Ft a saját 
forrás 4.817.641,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 



1.714.286,- Ft, 2006. évben 1.714.286,- Ft és 2007. évben 
1.389.069,- Ft).  

 
 2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Területfejlesztési 
 Tanácshoz benyújtott pályázatok esetében, amennyiben a támogatás 
 vagy annak egy részének jogerős visszafizetési kötelezettsége fennáll, 
 azt az Államkincstár az Önkormányzat számlájával szemben 
 benyújtott, azonnali inkasszóval érvényesítheti. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a területi kiegyenlítést 
szolgáló alapra benyújtandó pályázatokat készíttesse el, és azt a Csongrád 
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be. 
 
 Határidő: 2005. április 04. 
 Felelős: Polgármester 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
 
 1./ Szentes város Polgármestere Helyben 
 2./ Szentes város Jegyzője Helyben 
 3./ Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda Helyben 
 4./ Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda Helyben 
 5./ Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács Szeged 
       (pályázat benyújtásakor) 
 
Szentes, 2005. március 24. 
         
 
 
  
  Szirbik Imre 
 
 


