Pályázati felhívás
Gyalogjárda felújítására
RK-2011-F2
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselı-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 meglévı
nyomvonalú, betonalapú 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 fı szakember és 1 fı segítség biztosítása. (A felújítandó járda hossza a 4. a-b.
pontokban foglaltak vállalása esetén növelhetı.)
Támogatás értéke: Legfeljebb 500.000,- Ft

3.

Pályázat feltételei:
A megpályázott járda(szakasz) által érintett összes lakott ingatlan tulajdonosának igénye a
felújításra
A felújítási (betonozás) munkálatokban a lakóközösség tagjai részt vesznek
Az elıkészítı és utómunkálatokat a lakóközösség felvállalja: gyomtalanítás, zsaluépítés és
–bontás, padkakészítés, öntözés
A járda jelenlegi állapota indokolttá teszi a felújítást

a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
d)

Elbírálásnál elınyt jelent:
A lakóközösség zsaluanyagot használatra részben vagy egészben biztosítani tudja
A lakóközösség kımőves szakember közremőködését biztosítja
Lakossági aktivitás (a járdával érintett lakóközösség létszámához viszonyítva)
Egyéb, falukép javítása érdekében vállalt tevékenység (pl. egységes utcakép kialakítása,
virágosítás, stb.)

5.

A pályázat kötelezı tartalmi elemei:
a) A felújítandó járda jellemzıi: hossza, kezdı- és végpontja
b) A pályázó lakóközösség által megbízott szervezı személyi adatai, elérhetıségei
c) Az ingatlantulajdonosok névjegyzéke (név, cím, aláírás) és írásbeli nyilatkozata a
felújítási igényrıl, a felújítási-, elıkészítı- és utómunkálatokban való részvételrıl.
d) Egyéb, az elbírálásnál elınyt jelentı esetleges vállalás(ok) rövid szöveges bemutatása.

6.

Egyéb kikötések:
a) A 284/12 hrsz. területen („Piller”) fekvı gyalogjárda valamint aszfalt burkolatú járdák
nem részesíthetık támogatásban.
b) A felújítási munkálat – a készbeton szállítása miatt – munkanapon, az elıkészületi és
utómunkálatok a lakóközösség igénye szerint történik.

7.

A pályázatokat 2011. április 22-ig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl Község
Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) A beérkezett pályázatokat a kiíró 2010.
április 25. napján bírálja el.

A pályázati felhívás valamint a kötelezı tartalmi elemek benyújtására szolgáló egységes adatlap
letölthetı a www.rabakecol.hu honlapról vagy beszerezhetı a Községházán. További információ
Tuba Erik polgármestertıl kérhetı.
Rábakecöl, 2010. december 21.
Tuba Erik
Polgármester

