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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a térség- és régiófejlesztési célelőirányzat 
decentralizált keretének terhére áprilisban meghirdetett szakmai programok lehetőséget 
biztosítanak termékfejlesztés támogatására. 
Pályázhatnak önkormányzatok, non-profit szervezetek, vállalkozások, a támogatás mértéke 
önkormányzatok esetében a projekt teljes költségének 70%-a. 
 
A pályázat keretében a kemping kiszolgáló épületének felújítására, valamint a recepciós 
épület külső, belső teljes korszerűsítésére kerülne sor. A kiszolgáló épület (vizesblokk, 
konyha, mosogató) a 90-es évek elején épült, mely állapota a fokozott igénybevétel során 
romlott, a berendezési tárgyak elavultak, a belső tér nem esztétikus, az akadálymentesítés nem 
megoldott. A recepció épületének állapota a kor követelményeinek nem megfelelő, a vendégek 
fogadására nem nyújt teljes körű szolgáltatást. A felújítás mindkét épület esetében rendkívül 
sürgető, melyhez a pályázati forrás igénybevétele indokolt. 
 
A program teljes költségvetése a következőképpen alakul:  
összköltség 8.634.879,- Ft, melyből 2.590.464,- Ft az önkormányzat által biztosítandó sajáterő és 
6.044.415,- Ft a TRFC szakmai programból igényelt támogatás. A saját erőt a 2005. évi 
költségvetés terhére kell biztosítani. 
Kérem, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kemping és üdülőházak 
szolgáltatásainak korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, és 
az alábbiak szerint dönt: 
 
1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Kemping és 

üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítése” c. pályázat benyújtását a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett térség- és régiófejlesztési célelőirányzat 
decentralizált keretének szakmai programjára. 
Ennek alapján saját forrást kíván biztosítani a program megvalósítása érdekében. 



 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 2005. évi 

költségvetésében, elsősorban a beadott és nem nyertes pályázatok saját forrás átrendezésével 
biztosítja: 

- pályázati támogatás:    6.044.415,- Ft ~ 6.044.000,- Ft 
- önerő:        2.590.464,- Ft ~ 2.591.000,- Ft 
- összesen:                  8.634.879,- Ft ~ 8.635.000,- Ft 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készítesse el, és a határidőben 
történő benyújtásról gondoskodjon. 

 
3. Kéri a Képviselő-testület, hogy a Kemping és üdülőházak szolgáltatásainak korszerűsítésére 

benyújtott TRFC Szakmai Program pályázattal összefüggő, költségvetést érintő változások a 
pályázat elbírálását követően a 2005. évi költségvetési rendelet módosításával kerüljenek 
átvezetésre. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2005. május 30. 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ DARFT - Szeged 
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda 
4./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 
 
Szentes, 2005. május 10. 

 
 
 
 
Szirbik Imre 


