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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2011. október 20-án 14 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza Nagytermébe.
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Napirend:

1. Kerékpársáv építésére pályázat benyújtása
2. Belvízrendezés VIII ütem
3. Liget Fürdő Kft többlettámogatási igény kérelme
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2011. október 18.
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2011. október 20.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. október 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kerékpársáv építés a Kodály utcától a Hármas-Körös védtöltéséig
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú DAOP-3.1.2/A-11 j. pályázati felhívásra a Kodály utcától a HármasKörös védtöltéséig, a belterület határáig pályázatot nyújthatunk be.
A konstrukció célja, hogy a település, településrész biztonságosabbá, kényelmesebbé ( süllyesztett szegélyekkel,
minimális létesítményváltással, lehetőség szerint elsőbbséggel, minimális szintkülönbséggel, forgalmi előnyben
részesítéssel, meglevő burkolaton vezetve stb.) kerékpározhatóvá váljon.
A régióban a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2 000 millió Ft.
Pályázók köre:
- települési önkormányzatok
- önkormányzati társulások
- központi költségvetési szervek és intézményeik
-pályázat benyújtására konzorcium formában is van lehetőség ( önállóan nem, konzorciumi tagként pályázhatnak,
tevékenységeik vonatkozásában 100 %-os támogatási intenzitással: Magyar Közút NZrt, NIF Zrt)
Támogatás mértéke: az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség minimum 85 %-a, maximum 90 %a. Igényelhető támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 200 millió Ft.
Támogatható tevékenységek:
· egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén;
· négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén, valamint
· egyéb nyomvonalon1 a települések belső, helyi közútjai mentén, a mindennapos közlekedés részére,
közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpáros útvonalak, kerékpárforgalmi létesítmények
építése.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. október 24.
2012. március 29.
A beruházás költségei az alábbiak:
Tevékenységek
Nettó (Ft)A változat B változat)
Kivitelezés
Kodály utca-csomópont között
72 054 858,89 912 988,Csomópont-belterületi határ között
23 009 076,23 009 076,(Hídfő utca)
Vízelvezetés becsült összeg
20 000 000,20 000 000,Egyéb költségek(előkészítési költségek, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, 11 000 000,11 000 000,könyvvizsgálat, szemléletformálás) becsült költségek
Összesen
126 063 934.143 922 064.+ ÁFA
A B változatban a tervező a kerékpársávval érintett szakasz a közút teljes szélességébe betervezett kopóréteget.
A beruházás forrásösszetétele:
Összes költség (100%):
Összköltség
Igényelhető támogatás 90 %
Saját erő 10 %

A változat
126 063 934,- + ÁFA
113 457 541,- + ÁFA
12 606 393,- + ÁFA

B változat
143 922 064,- + ÁFA
129 529 858,- + ÁFA
14 392 206,- + ÁFA
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság nem támogatta a kerékpársáv építésére a
bályázat benyújtását.

Döntési javaslat
"Kerékpársáv építés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a DAOP-3.1.2/A-11 jelű kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztésére meghirdetett pályázati felhívásra, a Kodály utcától a Hármas-Körös védtöltéséig, a belterületi
határig kerékpárforgalmi létesítmény építése érdekében.
Összes költség (100%):
Igényelhető támogatás (90%):
Saját erő (10%):

.- Ft (bruttó)
.- Ft (bruttó)
.- Ft (bruttó)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt,.

- Ft-ot a 2011-2013. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. október 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belvízrendezés VIII ütem.
Dobó Anita, Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a szeptemberi testületi ülésen döntött, hogy a belvízrendezés fejlesztései megvalósítása
érdekében Kondoros, Kamut, Kétsoprony településekkel megalakítja a Konzorciumot és pályázatot nyújt be az Új
Széchényi Terv keretén belül a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére kiírt pályázatra
DAOP-5.2.1/A-11), valamint határozott arról, hogy az önerőt biztosítja.
A pályázat határidőben (október 3.) benyújtásra került.
A pályázathoz szükséges a Képviselő-testület határozata, mely tartalmazza az önerő pontos mértékét. A beruházás,
és a Gyomaendrőd Város Önkormányzatára jutó beruházási költségekről a testületi ülés után kaptunk pontos adatot.
Az Eubility Kft által megküldött hiánypótlási dokumentációban leírtak szerint az Általános Pályázati Útmutató alapján
a saját forrás rendelkezésre állását igazoló KT határozatnak kötelező tartalmi elemei vannak, amelyek szerint az
alábbi döntési javaslat elfogadását javasoljuk a képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Belvízrendezés VIII ütem"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 település konzorciumi együttműködésével pályázatot kíván
benyújtani a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése”című, DAOP-5.2.1/A-11
kódszámú pályázati kiírásra, amelynek tervezett összköltsége 383 690 101,- Ft.
2. A projekt Gyomaendrődön a ………………………. számú határozat mellékeltében szereplő helyrajzi számú
területeken valósul meg.
3. A pályázat benyújtásakor a konzorciumi projekt Gyomaendrődön megvalósuló fejlesztés 102 143 868,- Ft
beruházási összköltségéből Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 91 929 481,Ft összeget igényel ROP forrásból támogatásként, amelyhez 10 214 387,- Ft önerőt biztosít. Tehát a
beruházási költségek megoszlása Gyomaendrőd vonatkozásában az alábbi:
Beruházás összköltsége
Támogatás mértéke
Önerő mértéke

102 143 868,- Ft
91 929 481,- Ft
10 214 387,- Ft

4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 2012. évi
költségvetésében elkülöníti.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. október 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a Liget Fürdő Kft. pénzügyi helyzetéről
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Bizottság Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. szeptember 14-én kelt levelében tájékoztatást kért a Liget Fürdő Kft.
ügyvezető igazgatójától a Fürdő 2011. év végéig várható pénzügyi helyzetének, kötelezettség állományának, a
várható bevételek és kiadások összegének alakulásáról.
Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk az adatszolgáltatást kérő önkormányzati levelet és a Fürdő által megküldött
tájékoztató anyagot.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntési javaslatát megfogalmazni.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport javaslatára 2011. október 19-ére rendkívüli testületi
ülés kerül összehívásra, ahol a Képviselő-testület dönt a Fürdő támogatási kérelméről
és a pénzügyi helyzet megoldására a Fürdő által adott javaslatról.
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