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Egyszerő többség

Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a DDOP-4.1.1/C
kódszámú, Megyei Jogú Városok funkcióbıvítı fejlesztése tárgyú felhívásra „Szekszárd
Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címmel.

A pályázat kétfordulós, kiemelt eljárásrendjének megfelelıen az elsı fordulós
dokumentáció 2008. december 1-én került benyújtásra, melyben az igényelt támogatás
1.719.838.578 Ft volt, melyet azonban az Irányító Hatóság csökkentett mértékben
fogadott el, így a részletes projektjavaslat második fordulós, 2010. augusztus 2-i
benyújtásakor igényelhetı (indikatív) támogatás 1.720.000.000 Ft volt,

69.48 %

támogatási intenzitás mellett.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2011. május 17-i levelében
tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázatot a Regionális Fejlesztési
Programok Irányító Hatóságának Vezetıje 2.404.613.937 Ft elszámolható összköltség
mellett 69,04%-os támogatási intenzitással 1.660.150.931 Ft támogatásra érdemesnek
ítélte.

A megítélt, csökkentett összegő támogatás következtében elvont költségek tekintetében
Szekszárd MJV Önkormányzata egy kifogás-kezelési eljárást kezdeményezett, melynek
eredményeként

a

projekt

elszámolható

költségei,

továbbá

forrásösszetétele

a

késıbbiekben – a döntéstıl függıen - változhat, így annak aktualizálása ismételten
szükségessé válhat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása alapján az Irányító Hatóság az önrevíziós
kérelmünknek a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 82.§ (4) bekezdés a) pontja alapján
helyt adott. A pályázat értékelési szakaszba történı visszahelyezését hivatalból
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kezdeményezték, mely eredményeként – a Bíráló Bizottsági döntés függvényében – a
költségvetés aktualizálása szükséges lehet.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 152/2010. (VI.24.)
szekszárdi öh. határozatában döntött a pályázat benyújtásáról, továbbá a költségvetés
elfogadásáról és nevesítésérıl, mely az alábbiak szerint alakul:

A támogatásról szóló értesítést követıen a Közgyőlés a 130/2011. (VI.30.) szekszárdi öh
.határozatával döntött

a projekt forrásösszetételének jóváhagyásáról, továbbá a

költségvetési rendeletben és a gördülı tervezésben történı szerepeltetésérıl, azonban a
Támogatási Szerzıdés megkötésének feltétele, hogy a pályázó a projekt költségvetését
aktualizálja a csökkentett összegő támogatásnak megfelelıen.

A Támogatási Szerzıdés megkötésére rendelkezésre álló határidı meghosszabbítására
benyújtott kérelmünknek a Közremőködı Szervezet helyt adott, így arra 2011. október
17-ig nyílik lehetıség. Annak érdekében, hogy a megadott határidıre a Kedvezményezett
a Támogatási Szerzıdését aláírja, az elızetesen megítélt támogatást lekösse, szükséges a
174/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.-val megegyezı módon az önerıt biztosítani.
(A 229. számú közgyőlési elıterjesztés jelen elıterjesztésben ismertetett módosításokat
tartalmazza.)

Kérem Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
támogatását.

Szekszárd, 2011. szeptember 20.
Horváth István
polgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 130/2011.(VI.30.)
számú határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címő, DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú pályázat költségvetését 2.404.650.937 Ft elszámolható összköltséggel,
valamint 797.113.425 Ft saját forrás biztosításával az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében és a gördülıtervezésében nevesítetten szerepelteti.”
Határidı: 2011. október 17.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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