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E LŐTE RJES ZTÉ S
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. június 29-i rendkívüli ülésére
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

Támogatási szerződés aláírása az „Elektromos töltőállomás Várpalotán” című,
GZR-T-Ö-2016-0033 azonosítószámú projekt megvalósítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő:

Csöngető Petra pályázat előkészítő
Borbás Tamás út- és energiaügyi ügyintéző
Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.
Ellenőrizte:
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.)
Önkormányzati rendeletében a fedezet rendelkezésre áll.
Szabó Mónika
pénzügyi irodavezető

3. melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!
Várpalota Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett, GZRT-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv, Elektromos töltőállomás
alprogram helyi önkormányzatok részére” címmel megjelent pályázati felhívásra. A pályázat
beadása 2016 októberében rendben megtörtént, ezt követően a Hivatal munkatársai elvégezték
a felmerült (szükséges) hiánypótlásokat is. A Nemzetgazdasági Minisztérium NGM1351234/2017 iktatószámú levelében értesítette Várpalota Város Önkormányzatát a döntésről,
amely szerint a „Elektromos töltőállomás Várpalotán” című, GZR-T-Ö-2016-0033
azonosítószámmal nyilvántartásba vett támogatási kérelem 4.951.994.-Ft összegű, vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A támogatás folyósítása a Támogatási Szerződés
megkötését követően egy összegben, támogatási előleg formájában történik.
A projekt megvalósulása során 2 db, 2 x 22 kW teljesítményű (két töltést tud egyszerre
kiszolgálni) töltőállomás kerül kiépítésre a 8100 Várpalota, Mártírok útján kialakított
parkolóban, valamint a Gál Gyula Városi Sportcsarnok mellett található parkolóban.
A döntés eredményeként, a támogatási összeg felhasználhatósága érdekében, támogatási
szerződést szükséges kötni. A támogatási szerződés jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét
képezi.
Tekintettel arra, hogy a projekt összköltsége 7.021.322-Ft, (a támogatás intenzitása 70,53%),
ezért Önkormányzatunknak a fejlesztés megvalósításához 2.069.328.-Ft önerőt szükséges
biztosítani. Az önerőre a fedezet rendelkezésre áll, Várpalota Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet, dologi és
egyéb folyó kiadások előirányzaton.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!
Várpalota, 2017. június 16.
Campanari-Talabér Márta
polgármester
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Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 29-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:
…/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi
határozat:
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
„Elektromos töltőállomás Várpalotán” című, GZR-T-Ö-2016-0033 azonosítószámmal
nyilvántartott támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés, annak
valamennyi mellékletének, továbbá a kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok és
dokumentumok előkészítésére és aláírására.
2. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2 db, 2 x 22 kW teljesítményű elektromos
töltőállomást a 8100 Várpalota, Mártírok útján kialakított parkolóban, valamint a Gál
Gyula Városi Sportcsarnok mellett található parkolóban kívánja megvalósítani.
3. A teljes projektköltség: bruttó 7.021.322.-Ft
A pályázati forrásból várható támogatás mértéke bruttó 4.951.994.-Ft
Önkormányzati becsült saját forrás mértéke: bruttó 2.069.328.-Ft
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat
saját forrásának összegét, bruttó 2.069.328.-Ft önerőt, az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséből biztosítja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő
Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

V á r p a l o t a, 2017. június 29,
Campanari- Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

