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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 céljellegű decentralizált alapokra elsősorban a meglévő 
intézményhálózat felújításával vagy új intézmények, megvalósításával lehet 
pályázni, melyek az alábbi feladatok: 
 
 1./ Intézmény-felújítások 
  Klauzál Ált. Iskola folyosók felújítása 9.005.994,- Ft 
  Deák F. Ált. Iskola nyílászárók cseréje 4.506.025,- Ft 
  Sport Központ (Dózsa ház) padozat- 
  burkolat cseréje     5.005.684,- Ft 
  Köztársaság úti óvoda homlokzat felúj. 5.006.895,- Ft 
   Mindösszesen:           23.524.598,- Ft 
 
 2./ Művelődési központ homlokzat felújítás      15.007.754,- Ft 
 
 3./ Sportöltöző felújítás     6.001.445,- Ft 
 
 4./ Mobil lelátó készítése    8.003.590,- Ft 
 
 5./ Strandon a 25 m-es medence felújítása 6.005.768,- Ft 
  
 
A decentralizált 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-
CÉDE/030802 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 Céljellegű Decentralizált alapjára az 
 alábbi feladat tekintetében  a munkák elvégzéséhez a 30 %-os saját 
forrást biztosítja, így a pályázat elkészíthetők és a 
 Területfejlesztési Tanácshoz benyújtható. 

 
a./ - Az Intézmény felújítások kivitelezés összes költsége 
23.524.598,- Ft, melyből a pályázati forrás 16.467.218,- Ft a saját 
forrás 7.057.380,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 
2.442.209,- Ft, 2006. évben 2.250.000,- Ft és 2007. évben 
2.365.171,- Ft). 
 
b./ - Művelődési Központ homlokzat felújítás kivitelezési összes 
költsége 15.007.754,- Ft, melyből a pályázati forrás 10.505.427,- 
Ft a saját forrás 4.502.327,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 
2005. évben 1.650.000,- Ft, 2006 évben 1.362.841,- Ft és 2007. 
évben 1.489.486,- Ft). 
 
c./ - Sportöltöző felújítása kivitelezés összes költsége 6.001.445,- 
Ft, melyből a pályázati forrás 4.201.011,- Ft a saját forrás 
1.800.434,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 
600.000,- Ft, 2006. évben 900.000,- Ft és 2007. évben 300.434,- 
Ft). 
 
d./ - Mobil lelátó készítés kivitelezés összes költsége 8.003.590,- 
Ft, melyből pályázati forrás 5.602.513,- Ft a saját forrás 
2.401.077,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. évben 
2.401.077,- Ft). 



 
e./ - Strandon 25 m-es medence felújítás kivitelezés összes 
költsége 6.005.768,- Ft, melyből pályázati forrás 4.204.037,- Ft a 
saját forrás 1.801.731,- Ft, (melynek évenkénti ütemezése: 2005. 
évben 600.000,- Ft és 2006. évben 1.201.731,- 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 céljellegű decentralizált 
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 
 
 


