Pályázati felhívás
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztést támogató állami
pályázati pénzeszközök (CÉDE, TEUT) megszüntetésével érintett területek fejlesztésének érdekében
pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.
1. A pályázat célja: Önkormányzati támogatással és lakossági összefogással meglévő nyomvonalú
gyalogjárda felújítása.
2. Támogatás formája: Legfeljebb 150 méter hosszú, 1,10 méter széles járda felújításához szükséges
készbeton, padkakészítéshez és alapjavításhoz szükséges vörös kavics, zsaluanyag valamint 1 fő
szakember és 1 fő segítség biztosítása. (A felújítandó járda hossza a 4. a-b. pontokban foglaltak
vállalása esetén növelhető.)
Támogatás értéke: Legfeljebb 500.000,- Ft
3. Pályázat feltételei:
a) A megpályázott járda(szakasz) által érintett összes lakott ingatlan tulajdonosának igénye a
felújításra
b) A felújítási (betonozás) munkálatokban a lakóközösség tagjai részt vesznek
c) Az előkészítő és utómunkálatokat a lakóközösség felvállalja: gyomtalanítás, zsaluépítés és –
bontás, padkakészítés, öntözés
d) A járda jelenlegi állapota indokolttá teszi a felújítást
4. Elbírálásnál előnyt jelent:
a) A lakóközösség zsaluanyagot használatra részben vagy egészben biztosítani tudja
b) A lakóközösség kőműves szakember közreműködését biztosítja
c) Lakossági aktivitás (a járdával érintett lakóközösség létszámához viszonyítva)
d) Egyéb, falukép javítása érdekében vállalt tevékenység (pl. egységes utcakép kialakítása,
virágosítás, stb.)
5. A pályázat kötelező tartalmi elemei:
a) A felújítandó járda jellemzői: hossza, kezdő- és végpontja
b) A pályázó lakóközösség által megbízott képviselő személyi adatai, elérhetőségei
c) Az ingatlantulajdonosok írásbeli nyilatkozata (felújítási igényről) és névjegyzéke (név, cím,
aláírás).
d) A 3.b) pontokban foglalt tevékenységben résztvevők nyilatkozata, névjegyzéke és házszám
szerinti munkabeosztása (minden érintett ingatlan esetén minimum 2 fő).
e) A 3.c) pontokban foglalt tevékenységekben résztvevők nyilatkozata és névjegyzéke (házszám
szerinti bontásban feltüntetve)
f) Egyéb, az elbírálásnál előnyt jelentő vállalás(ok) rövid szöveges bemutatása.
6. Egyéb kikötések:
a) A 284/12 hrsz. területen („Piller”) fekvő gyalogjárda nem részesíthető támogatásban.
b) A felújítási munkálat – a készbeton szállítása miatt – munkanapon, az előkészületi és
utómunkálatok a lakóközösség igénye szerint történik.
7. A pályázatokat 2010. április 22-ig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl Község
Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) A beérkezett pályázatokat a kiíró 2010. április
26.-án bírálja el, 2010. április 30.-án Közmeghallgatáson hirdet eredményt.
A pályázati felhívás valamint az 5. pontban felsorolt kötelező tartalmi elemek benyújtására szolgáló
egységes adatlap letölthető a www.rabakecol.hu honlapról vagy beszerezhető a Községházán.
További információ Tuba Erik polgármestertől kérhető.
Rábakecöl, 2010. március 31.
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