Ócsa Város P o l g á r m e s t e r é t ő l
2364 Ócsa,Bajcsy Zs.u.2.29 378-112, Fax:29 378067
Email: polghiv@ocsanet.hu

ELŐTERJESZTÉS
Manóvár nevű bölcsőde építéséhez kapcsolódó döntés meghozatalára
Tisztelt Képviselő-testület!
Ócsa Város Önkormányzata 2012. szeptember 18-án EU önerő alap pályázatot nyújtott be a KMOP4.5.2-11-2012-0016 azonosító jelű, „Manóvár nevű bölcsőde építése Ócsa Városban” elnevezésű
uniós beruházás saját forrásának kiegészítéséhez. A kért támogatás intenzitása 40 %. A
Belügyminisztérium 2012. november 10-én érkezett hiánypótlásra felszólító levele értelmében
összhangba kell hozni a 233/2011. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozatban szereplő adatokat
és az önerőalap pályázat 3. számú mellékletében (pénzügyi adatlap) szereplő adatokat.
Az eltérés oka, hogy a hivatkozott képviselő-testületi döntés a pályázat benyújtásakor ismert pénzügyi
adatokat tartalmazta, de a 2012. május 29-én kelt Támogató Levél attól eltérően állapította meg az
elszámolható összköltség összegét – az igényelt elszámolható összköltség csökkentésének mértéke
115.275,- Ft volt.
A módosult támogatási összeg, valamint a hiánypótlásban kért adatszolgáltatás értelmében egy
módosított és bővebb tartalmú Képviselő-testületi határozat szükséges.
Határozati javaslat:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11-2012-0016 azonosító számú
pályázatával kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. a pályázó hivatalos megnevezése: Ócsa Város Önkormányzata,
2. a tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „MANÓVÁR nevű bölcsőde építése Ócsa
Városban.”
3. a tervezett fejlesztés összköltsége: 166.544.725 Ft,
4. a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét a Támogatási
Szerződéssel megegyezően 16.654.472,- forintban határozza meg. Az önrész összegét az
önkormányzat saját forrásból biztosítja, annak 2013-ra eső összegét a költségvetésben
elkülöníti.
5. a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:
év

2012

2013

Projekt megvalósítás ütemezése
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február

Költségek felmerülése
költség felmerülése (Ft)
költségekre jutó
támogatás összege (Ft)
2.875.000
2.587.500
1.270.000

1.270.000

6.955.000
1.432.724

6.259.500
1.289.451

65.165.447
1.232.723
87.613.831

58.648.902
1.109.450
78.852.447

6. a tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
Források megnevezése

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

1. EU Alapokból
13.138.354 136.751.899
igényelt forrás összege
2. A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás
keretében biztosított
összeg
3. A Pályázó összes
1.459.817 15.194.655
saját forrása (3.1.+3.2.)
3.1. A Pályázó által
1.459.817 15.194.655
költségvetésének terhére
vállalt saját forrás
összege
3.2. Hitel

2016. év

Összesen:
(forint)
149.890.253
-

16.654.472
16.654.472

-

4. Egyéb források
összesen
(4.1.+4.2.+4.3.)
4.1. Lakossági
hozzájárulás
4.2. Egyéb magánforrás
4.3. Egyéb szervezetek
támogatása
5. A beruházás
14.598.171 51.946.554
összköltsége
(1.+2.+3.+4.)
Az EU Önerő Alapból
igényelhető támogatás
maximális összege:
A Pályázó által igényelt 583.927
6.077.862
EU Önerő Alap
támogatás összege:

166.544.725
6.661.789
6.661.789

Ócsa, 2012. november ….
Tisztelettel:
Bukodi Károly

KIVONAT
JEGYZŐKÖNYV
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 21. napján megtartott
üléséről
--------------------

----------------------

-----------------------

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
233/2011. (XII. 21.) sz. ÖK. határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11 Bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítésére kiírt pályázattal kapcsolatban az alábbi
döntést hozza:
1.) Projekt címe: „MANÓVÁR nevű bölcsőde építése Ócsa Városban.”
2.) Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2364 Ócsa, Baross u. 14.
3.) Projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 1562.
4.) Pályázati konstrukció száma: KMOP 4.5.2
5.) A projekt összese költségét a pályázattal (részletes költségbecslési táblával)
megegyezően: 166.660.000,- Ft-ban határozza meg.
6.) A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a pályázattal, illetve
a támogatói döntéssel megegyezően 166.660 000 Ft-ban határozza meg.
7.) A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és
forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel
megegyezően 16.666.000 Ft-ban határozza meg.
8.) A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét a
pályázattal megegyezően(az igényelt támogatás 90%,) 149.994.000 Ft-ban határozza
meg.
9.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét, 16.666.000 Ft-ot a
költségvetésében elkülöníti.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
-------------------------------------------A napirendek megtárgyalása után a Polgármester az ülést bezárta.

-----------------------

Kmf.
Bukodi Károly sk.
polgármester
A kivonat hiteles:

dr.Szabó György sk.
jegyző

