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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  2017.  február  8 -ai  nyilvános ülésére

Tárgy: Településfejlesztési  beruházások  támogatására  benyújtott
pályázat hiánypótlásának elfogadására javaslat

Előterjesztő: Tóth Csaba  polgármester

Előkészítő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Jóna Bernadett igazgatási előadó

Meghívottak:
-

Döntéshozatal: A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség kell! 

                              
Tisztelt Képviselő-testület!

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  pályázatot  nyújtott  be  az  önkormányzat  tulajdonát
képező 090/16. és 093. hrsz.-ú területeken kialakításra kerülő „Zöldsétány a kéktúrán” című
projekt érdekében. 

A pályázat  célja  a  települési  zöldterületek kialakításának,  rehabilitációjának  támogatása,  a
település  turisztikai  arculatának  javítása  érdekében  települési  zöldterületek  kialakítása,
fejlesztése.

A pályázaton vissza nem térítendő  támogatás  igényelhető.  A támogatás  mértéke a projekt
elszámolható összköltségének 70 %-a. Biztosítandó saját erő mértéke a beruházási költség 30
%-a.

A sétány létrehozásának  beruházási  költsége  6.656.751  Ft,  az  igényelt  támogatás  összege
4.659.725 Ft, az önkormányzat által biztosított saját erő összege 1.997.026 Ft.

A  benyújtott  pályázatra  2017.  január  30.  napján,  P-TF-92/5/2016.K  iktatószám  alatt
hiánypótlási  felszólítás érkezett.  A „Településfejlesztési beruházások támogatása” pályázati
felhívásra benyújtott, „Zöldsétány a kéktúrán” című és P-TBT-0137/2016 regisztrációs számú
pályázatát formai szempontból értékelték és az alábbi hiányosságot állapították meg:

A projekt által érintett 090/16. hrsz-ú terület művelési ága a tulajdoni lap szerint „rét, szántó”,
a 093. hrsz-ú területé pedig „temető és ravatalozó”. Kérik, hogy a Képviselő-testület hozza
meg döntését a projekt megvalósításával érintett területek közparkká nyilvánításáról.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  szíveskedjenek  megvitatni  és
véleményezni. 



H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T

Lesenceistvánd Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács
által  kiírt  „Településfejlesztési  beruházások  támogatása”  elnevezésű  pályázatra  az
önkormányzat  tulajdonát  képező  090/16.  és  093.  hrsz.-ú  területeken  kialakításra  kerülő
„Zöldsétány a kéktúrán” című projekt érdekében. 
A megvalósítás érdekében a Képviselő-testület a 090/16. hrsz-ú, „rét, szántó” művelési ágba
tartozó terület 327 m2-es szakaszát, valamint a 093. hrsz-ú „temető és ravatalozó” 45 m2-es
fejlesztéssel érintett területét közparkká nyilvánítja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt , hogy az átminősítés átvezettetéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal , illetve folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

   Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Lesenceistvánd, 2017. február 1.

                                                                                 Tóth Csaba 
                                                                                polgármester


