Határozatok – 2012.06.08.
Nádudvar Városi Önkormányzat
(VI.8.) Ök. sz. határozata:

Képviselő-testületének

116/2012

1. A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ÉAOP5.1.1/D-09-2f-2011-0010 azonosító jelű „Nádudvar belvárosának
funkcióbővítő fejlesztése” című projekt konzorciumvezetője, a pályázat
előkészítése, a projektfejlesztés során létrejött konzorciummal
kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:
Miután a Nádudvari Református Egyházközség (4181 Nádudvar, Fő út
123.) a projekt támogatási szerződés megkötéséhez szükséges rá
vonatkozó adatlapokat, illetve konzorciumi megállapodást nem írta
alá, illetve sem a konzorciumi tagok, sem pedig a közremüködő
szervezet megkeresése ellenére nem csatolta határidőre a cégszerűen
aláírt kilépési szándékát, igy
a Regionális Operatív Programok
keretében megvalósuló projektek útmutatójának megfelelően, az
útmutató eljárásrendje alapján – mivel a Nádudvari Református
Egyházközség
ebbéli
tevékenysége
a
projekt
megvalósítását
veszélyezteti – a Nádudvar Városi Önkormányzat, mint konzorciumi
vezető a Nádudvari Református Egyházközséget a projektből kizárja.
2. A képviselőtestület megerősíti szándékát, hogy a projektet a Nádudvari
Református Egyházközség és az általa eredetileg tervezett projektelem
nélkül is megvalósítja.
3. A
Nádudvar
Városi
Önkormányzat,
mint
a
Nádudvari
Településfejlesztési
és
Városgazdálkodási
Kft.
tulajdonosa,
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kft. a projektben konzorciumi
tagként részt vegyen.
4. Az átszámított adatok alapján a beruházás költségei az alábbiak
szerint alakulnak:
 a projekt elszámolható költsége: 719.802.796 Ft
 az igényelt támogatás mértéke: 569.313.989 Ft
 az összes önerő mértéke: 150.488.807 Ft
A költségek partnerenként az alábbiak:
Nádudvar Város Önkormányzata
 a projekt elszámolható költsége: 683.250.374 Ft
 az igényelt támogatás mértéke: 541.688.250 Ft
 az összes önerő mértéke: 141.562.124 Ft
ebből fejlesztési hitel:
141.562.124 Ft
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.
 a projekt elszámolható költsége: 36.552.422 Ft
 az igényelt támogatás mértéke: 27.625.739 Ft
 az összes önerő mértéke: 8.926.683 Ft
A projekt elszámolható költségen felüli
 A projektben el nem számolható költségek: 13.530.693 Ft
 Önkormányzati fejlesztési hitel:
9.900.000 Ft
 Önkormányzati saját költségvetési bevétel: 3.630.693 Ft

A fentiek alapján a projekt módosított pénzügyi terve az alábbi
tételeket tartalmazza:
Adatok Ft-ban
Források
Beruházási költségek
Uniós támogatás
569.313.989 SZOFT elemek
15.092.500
Önkormányzati
151.462.124 Tájékoztatás,
4.168.140
hitel
nyilvánosság
Önkormányzati
3.630.693 Projekt
26.712.945
önerő
menedzsment
NTVG Kft.
8.926.683 Horgász-stég
506.738
hozzájárulása a
építése
húsbolt
kialakítás,
megvásárlás
önereje
ATT-IVS
8.750.000
Tervezési
713.750
többletköltség
Tartalék keret
Kivitelezés:
Kossuth tér
felújítása
Piac felújítása
Buszváró,
kerékpártároló
felújítása
Köztéri WC
átépítése
Üzletek
kialakítása a
buszvárónál
Kossuth téri
húsbolt átépítése
Polgármesteri
Hivatal bővítése
Ady téri park
feújítása
Emőd 1. tó

Összesen:

Sport létesítmény
a Jókai utcán
733.333.489 Összesen:

32.700.326
28.323.435
87.381.426
30.027.615
7.968.291
21.387.246
9.839.477
142.641.073
47.916.171
54.643.504
214.560.852
733.333.489

5. A kizárás tényéről az Önkormányzat az eljárásrendnek megfelelően az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséget, mint Közreműködő
Szervezetet értesíti.
6. A képviselőtestület a határozat 1-2 pontjában foglalt döntéséről a
Nádudvari Református Egyházközösség Vezető Lelkészét is tájékoztatni
kell.

7. A 4. pontban rögzített költségek alapján az Önkormányzat
költségvetési rendeletét a gördülő tervezés szabályai szerint módosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Beke Imre Polgármestert és Ludman
Lajos Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a
Támogatási Szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Ludman Lajos ügyvezető
Nádudvar Városi Önkormányzat
(VI.08.) Ök.sz. határozata:

Képviselő-testületének

117/2012.

Nádudvar Városi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az ÉAOP 5.1.1/D-09-2f-2011-0010 pályázati azonosító
számú „Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése”
című projektben a református egyház, mint konzorciumi partner
kizárása miatt felmerülő többletköltséget (tervezési és egyéb
előkészítési költség, illetve a kizárás miatt jelentkező önkormányzati
önerő-többlet) az egyház részére ki kell számlázni.
Utasítja a testület a polgármestert, hogy a felmerült többletköltséget
az egyház részére számlázza ki.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető

