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A KépviselőłestüIet 2012. július 30-ai

iiĺéséntárgyalta az EInbeľi Eľőfoľľások Minisztériuma által
meghiľdetett ,,Szociális foldpľogľamok megvalósításának tál11ogatásfua'' cíInĹĺ'SZoc-FP-l2
kódszámú felhívásľa, a Roma Nemzetiségi onkoľmányzat által benyújtandó pá|yázatről szőlő
előteľjesztést. A program megvalósításának támogatásáľól és a l328lŻ lrrsz-ú önkorInáIryzati ingatlan
téIítésmenteshasználatba adásáról a testület 36l12012' (vII. 30') számú önkoľmányzali haÍározatával
döntött, melynek mellék]etét képezte egy az önkormányzat és a ľoma nerĺzetiségi önkoľtnányzat
között kötendő lnegáIlapodás tervezet, az érinteĹIfüldteľület használatba adásának feltételeiről.
A Rorna Nemzetiségi Önkoľmányzat áltat 20l2-bell benyújtott pályázat t^nogatásban ľészestilt,
melynek nregvalósítása lramarosan Iezáľul.
A Inúlt hónapban rnegjelent a pályázat ez évi fellrívása, amelyre jelentkezni kíván a nernzetiségi
önkoľlnányzat. Ez a píiyźvatlehetőséget biztosítana az elkezdeÍÍ pľograni folytatásáľa a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális íiildpľogram alpľojekt keretében.
A Ż01'2' évi megállapodás rögzíÍeíte a pályázatí felhívás kódszámát (SZoc-FP-20lŻ), azt, hogy az
önkoľmányzat |3Ż812 hĺsz-ű ingatlanát 2012. augusztus l-től két évre adja a ľoma nemzetiségi
önkoľmányzat hasznźL|atába, valamint tartalmazza, hogy öntözés céljára kutat létesítliessenek' Annak
él'dekébell, liogy ismét páĺyázni tudjanak, a Képviselőłestületnek lratározatban szükséges ľögzítellie a
pľogľam megvalósításának támogatását, valamint módosítania kell a Felekrrek a 361/20lŻ. (VII. 30.)
szálnú örikoľrĺányzati határozat melléklete szeľinti megállapodás releváns pontjait, hogy tańalmiJag
lnegfeleljen - többek között - annak a pá|ytnati felhívásban lévő ľendelkezésllek, hogy a ,,bevont
ingatlan legalább a projekt megvalósítása kezdetének időpontjától két évig a pályázó tulajdonában
vagy rĺegállapodás alapján használatában van."
A pályázati útrĺutatóban foglaltak szeľint a projekt megvalósításának idószaka kotelezően 2013. júliLls
1. és 2014' június 30. közé eső ídĺjszak. A komponens keľetében 500.000 - 3.500.000'- foľint vissza
neni téľítendőtámogatás igényelhető. A benyújtási határidőjúnius 17.
A hatáľozat nlellékletét képező megállapodás módosítás 2' pontjában az ingyenes használat ťlj
időtańamának megjelcilésére várom a képvíselőłestületavaslatát. A pályázat szempontjából a 2 éves
használati időtartam helyett minimálisan 3 évet kell megjelĺilni, de lehet ennél rragyobb időtaltanrot is
javasolni.

Kéľem,szíveskedjenek az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-teľvezetet és határozati

javaslatot megtáľgyalni és annak elfogadásáľól dönteni.

KisrÍjszállás' 2013. június 10.

felelős:
Ellenćíľizte:
Hívata!Í

Nyikos Csitla vĺirosfejlesztćsi iłgylrrlező "$i_c'\ Qilq_.-

K)Ę,Enĺteĺ,a&łfuerő-)\

Az e!őtcľicsztćs töľvénves(

Ňz'

\

l

Ilatáľozati javaslat:
/20t3. (VI. 12.) számú önkoľmányzatĺ hztározat

a SZoC-FP-13

l<ódszámú, szociális fölrlpľogľam nregvalósításáľa
benyújtásának támogatásáľól

ĺľányuló pá|yázat

I(isĺljszállás Váľos Önkoľmányzatának Képviselołestülete támogatja a Kisťljszállás Váľos Roma
Nelnzetiségi onkoľmárryzat által a SZOC-FP-13 kódszámú, szociális földpľogľalrr nregvalósítására
iľányuló pályázati felhívásľa benyújtani kívánt pályázalot és a pl'ograÍrr megvalósítását.
KépviselołestĹilet a melléklet szeľint rĺódosítja a 3611201Ż. (VII' 30.) számú önkoľlnányzati
hatáľozat mellékletébenlév<ímegállapodást, és felhatalmazza a polgárĺnesteń annak aláíI'ásáľa.

A

Felelős: Kecze István polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2013. június 14.
Erľől éftesül
1. Kecze István polgármęster
Ż' Dr ' Y arga Zsolt jegyző
3' Polgármesteľi Hivatal Váľosfej lesztési és _üzemeltetési osztály
4. KisÚjszállás Váľos Roma Nemzetiségi Önkoľmányzat
Melléklet a /20l3. (vL

12.) számú önkorm

ányzĺti l1^tároŻ^t

sŻámú mellókletc

Megállapodás
amely létrejött egyrészro\ KisújszáIlás Város Önkoľrnányzata (53l0 Kisŕljszállás, Szabadság téľl.,
adószám: 1573Ż695-Ż-|6, töľZsSZám: 732693, képvlseletében: Kecze Istváll polgáľmester),
rnásľészľől KisÍljszállás Város Roma Nemzetiségi onkormányzat (5310 Kisťljszállás, Széchenyi utca
6., képviseletében: Kovács Józsefné elnök) között aŻ0l2.jÚlius 3o-dikán létrejöft az 13Ż8lŻ helyrajzi
száln alatt szereplo, Ż16l m'Ż alapteĺületiĺ, kivett, beépítetĺenművelési ágú ingatlan téľítésmentes
használatba adása tárgy'(l megáIlapodás módosításáľa (továbbiakban: Megállapodás) a következők
szerir.rt:

l. A felek a Megáĺlapodás 2' pontját a következoľe módosítják:
,,Kisújszáltás Váľos Roma Nenzetiségi Önkoľnányzata az Enlbeľi EľőfoľľásMinisztéľinna
nlegbízásából az EnúeľiEľőfoľrás Támogatáskezelő által kiírt, a szociális föIdpľog'anlok
negvalósílásának támogatĺźsára irĺźnyuló, SZ)C-FP- 13 kódszánú pályĺizatban részt kíván venni.,,
Ż' A felek a Megállapodás 3' pontjában szeľep|ó ,'2 évig" időtartamot
módosítják.
3.

,'-évig

szóló időtaľlanu'a

A Megállapodás többi pontja változatlan maľad.

4' Szerződő felekjelen megáIlapodást, mint akaratukkal mindenben egyezót írják alá.

Kisújszállás' 213. június 12.
Kisújszállás Váľos Onkoľmányzata
Kecze István
poIgáľmesteľ

Ellenjegyzem:
Dľ. Vaľga Zsolt
jegyző

KisrijszáIlás Váľos Roma Nemzetiségi
onkoľmányzata
Kovács Józsefné
eInölĺ

