Szentes Város Polgármesterétől
6 6 0 0 S z e n t e s , Kossuth tér 6.
Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla
Tárgy: Lavotta utca folytatásában
játszótér építése
Szentes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szentes
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ifjúság XXI. program keretében az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatot hirdetet Közterületi játszóterek létesítésének
és építésének támogatására. A megítélt támogatás mértéke a kiírás szerint legalább
500eFt és legfeljebb 5.000 eFt lehet. A pályázaton igényelhető összeg a beruházás bruttó
bekerülési költségeinek 50%-a. A pénzbeli saját erőt a pályázónak a támogatás elnyerése
esetén szerződéskötéskor hitelt érdemlően kell igazolnia (képviselő-testületi határozat).
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 21.
A támogatás elnyerése esetén a játszótér kivitelezését 2006. december 31-ig kell
befejezni.
A 2006. évi fejlesztési feladatok között „Berekháti játszótér felújítása” néven 1.000 eFt
előirányzattal szerepel játszótér kialakítása a Lavotta utca folytatásában, a 6504 hrsz-ú
területen.
A berekháti városrészben még nincs játszótér és a beruházás régi igényt elégítene ki.
Abban az esetben, ha a támogatás maximumát nyeri el az önkormányzat, akkor a
költségszerkezet a következőképpen alakul:
- projekt teljes költsége: 10.000 eFt
- igényelt támogatás:
5.000 eFt
- saját forrás:
5.000 eFt
A Képviselő-testület Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(III.1.) Ör. számú rendelete a feladat saját forrásának összegét az önkormányzat saját
felhalmozási célú bevételének a terhére figyelembeveszi.
Kérem, a pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek.

.…../2006. (III.17.)
Tárgy: Lavotta utca folytatásában játszótér építése
Határozati javaslat
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi 6504 hrsz-ú
ingatlanon tervezett játszótér pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak
szerint döntött:
1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lavotta utca folytatásában
lévő közterületen játszótér építése” c. pályázat benyújtását határozta el az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által a közterületi játszóterek
létesítésének és fejlesztésének támogatására meghirdetett pályázat keretében.
2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázathoz
önkormányzat 2006. évi költségvetésében rendelkezésre áll:
A támogatás maximuma esetén:
- projekt költség összesen:
- pályázati támogatás:
- öntő:

szükséges önerő az
10.000 e Ft
5.000 e Ft
5.000 e Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és
gondoskodjon annak határidőre történő benyújtásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. március 21.
A határozatról értesítést kap:
1./MOBILITAS Pályázati Igazgatóság-Budapest
2./Szentes Város Polgármestere
3./Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és az általa érintett osztály-és irodavezetők
Szentes, 2006. március 04.

Szirbik Imre

