8

ÉRDI ÚJSÁG

S

P

O

R T

–

S

Z

A

B

A

Táncház a Nagycsaládosokkal
Homolya Bernadett
„Édes rózsám, szívem kedvese,
Hallod hív az ének.
Csengõn-bongón szól a víg zene,
Hadd táncoljak véled.
Jöjj, ó jöjj ide édes párom,
Nótánk hangja ma messze szálljon.
Oly szép így ez az élet!”
És valóban: a zene hívogat, csábít.
Velünk is ez történt, amint egy szép
vasárnap délután a Vörösmarty
Gimnázium felé igyekeztem férjemmel és csemetéinkkel. Már messzirõl
lehetett hallani a ritmusos, zümmögõ, lábakat megmozgató szép
zenét. Bent a lépcsõs teremben
vidám hangulat fogadott bennünket.
Az érdi Nagycsaládosok Ága-Boga
Szervezete ígéretes programmal várt
minket. A Téka Együttes, Szente Jani
tánctanárral közösen munkálkodtak
a jó hangulat megteremtésében. A
nagy múlttal rendelkezõ, neves
zenésztársulat
igencsak
kitett
magáért. A fergeteges zenélés és
éneklés mellett minden korosztály
számára érdekes hangszerbemutatót
tartott. Mesésen szólaltak meg
egymás után a tekerõlant, a hegedû,
a magyar kecskeduda; majd egyszerre mind, hívogatva elõször az
aprónépet. Tánctanárunk tanítgatta
a fiúkat, hogyan is viselkedik egy
férfi, hogyan hívja, csalogatja a
lányokat a táncba.
Kedvesen,
bájosan, némelyek egész ügyesen
ropták. A mellettem ülõ apuka
éppen táncba hívta szép, sudár
feleségét, csöpp, egy hónapos

Elsôsorban széki táncokat tanultak a csemeték

babájuk mellõl (aki édesdeden aludt
mindvégig). Jött a széki táncrend, a
négyes, a lassú, a csárdás. A mûsor
záróakkordjaként a moldvai csángók
táncaival és a Mezõségrõl magyarpalatkai táncokkal búcsúzott a
kb.120 fõt számláló kis csapat. A táncok közti szünetekben mesemondás,
játékok, énektanulás is volt bõségesen. Annyira jól sikerült ez a
Táncház, hogy többen kérdezték,
mikor jön a következõ.
Hasonló lehetõség nyílik a táncra
június 3-án, a Gyermeknapon, és
õsszel is hasonló volumenü produkcióval készül a nagycsaládos csapat.
Nem kis szerepük van ebben a táncoslábú, 7 gyermeket nevelõ Hamar
házaspárnak, akik immár 25 éve az
Ãrségben, egy Téka-táncházas tábor-

(fotó: Szabó László)

ban ismerkedtek meg. A Táncház
nemcsak szórakoztatni kíván, hanem
értékeket is közvetít. Megismerhetjük
a magyar népzenén keresztül hagyományainkat, kultúránkat, múltunkat,
amelyet
továbbíthatunk
gyermekeinknek. A zene, a tánc összehoz,
barátságokat,
szerelmeket
szõ.
Kifejezi az ember érzéseit, felszabadít,
örömet okoz, elûzi a gondokat,
átsegít a nehézségeken, kikapcsol, átszellemültté tesz. A zene lélekemelõ
és örök. Próbálja ki mindenki ezt az
érzést!
(Köszönet támogatóinknak: az Érd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Vörösmarty Mihály
Gimnáziumnak, az Érdi Rózsa
Nyomdának, a Soós Pék Kft.-nek és
az Osys Kft.-nek.)

Rendezték soraikat

Újabb két bajnoki meccset játszott a Pest Megyei elsõ osztályban szereplõ Érd VSE felnõtt labdarúgócsapata. A dömsödi
hazai fiaskó után rendezték soraikat:. elõbb Tápiószecsõrõl sikerült egy 0:0 döntetlent kiharcolni majd következett a
Diósd elleni rangadó – itt 0:0 félidõ után Flórián és az újonc Csizmadia góljával 2:0-ra verték a szomszéd vár csapatát.
Képünkön Flórián az elsõ érdi gólt szerzi a rangadón.
(Kép és szöveg: Hancsovszki János)
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Pályázati kiírás

Az önkormányzat és a lakosság együttm¦ködésében
megvalósuló út- és közm¦építések támogatására
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési és Mûszaki Bizottsága az önkormányzat
és a lakosság együttmûködésében megvalósuló út- és közmûépítések szervezésérõl szóló
2/2004. (III. 03.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttmûködésében megvalósuló út- és közmûépítések támogatására.
II. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A pályázat keretében odaítélhetõ, az Érd Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésérõl szóló
8/2007. (III. 01.) számú rendeletben megjelölt keretösszeg, 60 millió forint.
III. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be azon, a hatályos jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen létrejött vízgazdálkodási társulatok, illetve útépítési együttmûködések, melyek az
alábbi feltételeket teljesítik.
A. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában vízgazdálkodási társulat, melynek tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezõ vagy az ingatlant egyéb jogcímen
használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok.
B. A Rendelet, és így jelen pályázati kiírás alkalmazásában útépítési együttmûködés, melyben az
épülõ út vagy járda használatában közvetlenül érdekelt természetes és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok vehetnek részt.
IV. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Jelen pályázati kiírás keretében a következõ tevékenységek támogathatók:
Érd város közigazgatási területén a jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási tervek, az
Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) elõírásaiban, valamint a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint az ingatlanok megközelítését, valamint ellátását
szolgáló útépítésekre, víziközmû-építésekre. Ezen belül:
a) az ingatlanok megközelítését szolgáló szilárd út-, illetve járdaburkolat építése, a szükséges
mûtárgyakkal, önkormányzati tulajdonban lévõ és közterületként, közútként nyilvántartott
területen.
b) közmûves vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetõ hálózatok építése a
telekhatárig, az önkormányzati tulajdonban lévõ és közterületként, közútként nyilvántartott
területen.
V. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
A. Támogatás formája:
A támogatás formája a következõ lehet:
– a beruházási költségek meghatározott részének átvállalása
– a beruházás elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ feladatok ellátása (pl.
együttmûködés a tervezésben, mûszaki ellenõri feladatok).
– útépítések esetében a beruházási költségek részben történõ elõlegezése.
Az Önkormányzat az elnyert támogatás összegét az elszámolás és a záróbeszámoló benyújtását
és Bizottság általi elfogadását, valamint az Önkormányzat által megbízott mûszaki ellenõr teljesítésigazolását követõen, legkésõbb az azt követõ 30. napon folyósítja a nyertes pályázó által
megadott bankszámlára.
B. Támogatás összege:
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázatonként igényelhetõ támogatás legfeljebb a számlával
igazolt bruttó beruházási költség 50%-a.
C. Pályázati saját forrás:
A pályázat benyújtásához min. 50% saját forrás szükséges.
D. További feltételek:
A pályázó a pályázat benyújtásával pénzügyi támogatást kizárólag a 2007. évben megvalósítandó
programokra igényelhet.
A pályázat elbírálása a más bizottságokhoz benyújtott pályázatoktól független.
VI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A. A pályázatok benyújtásának módja:
Pályázni kizárólag az alábbi tartalmú dokumentumok csatolásával lehet:
a) Az együttmûködésben megvalósuló út- vagy víziközmû-építéssel érintett terület megnevezése
b) A létesítendõ útburkolat, illetve víziközmû fajtája, rövid mûszaki tartalma, a tervezett
beruházás költségbecslése
c) Az együttmûködésben résztvevõ ingatlantulajdonosok névsora az ingatlan helyrajzi számának, illetve házszámának megjelölésével
d) A társulás létrehozására vonatkozó szerzõdés példánya
e) Társulási nyilatkozat az útburkolatnak vagy víziközmûnek a megvalósulás utáni önkormányzati tulajdonba adásáról
f) A társulás nyilatkozata arról, hogy a 2/2004. (III. 03.) számú rendelet 5. §-ában foglalt eljárást
tudomásul veszik
g) Nyilatkozatot a lakossági önerõ mértékérõl, bankhitel felvételének szándéka esetén
bankhitelígérvény
h) Az igényelt önkormányzati támogatás formájának és mértékének megnevezése
A pályázatot 3 (egy eredeti + 2 másolati) példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra a következõ szöveget kell írni:
„Pályázat az önkormányzat és a lakosság együttmûködésében megvalósuló út- és közmûépítések
támogatására 2007.”
B. A pályázatok benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztályára.
A pályázatok benyújtása a végsõ határidõig folyamatos.
A pályázat benyújtásának végsõ határideje 2007. június 15. A kiíró fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.
Érvénytelen az a pályázat, amely a Rendeletnek, illetve jelen pályázati kiírásnak nem felel meg.
Hiánypótlásra egyszer van lehetõség, az értesítés kézhezvételétõl számított 8 napon belül.
VII. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL
A. A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal elõzetesen megvizsgálja abból a szempontból,
hogy azok a Rendeletben, illetve jelen pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek-e.
A támogatás odaítélésérõl a Rendeletben kapott felhatalmazás alapján Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Városfejlesztési és Mûszaki Bizottsága dönt a pályázatok benyújtásától számított
30 napon belül.
B. Közzététel:
A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára,
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésõbb a döntés
meghozatalát követõ 30. napon közzétételre kerülnek.
VIII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA
A. A támogatás felhasználása:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerzõdést köt.
A támogatás kizárólag a támogatási szerzõdésben foglalt támogatási célra használható fel.
Az Önkormányzat saját mûszaki ellenõrén keresztül ellenõrzi a támogatás felhasználását,
melyrõl a beruházás befejezésekor teljesítésigazolást állít ki.
B. A támogatás elszámolása:
A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról – beleértve a kifizetett számlák benyújtását –
köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról záró beszámolót készíteni, amely beszámoló
benyújtásának határideje legkésõbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.
Az elszámolás és záróbeszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városfejlesztési és Mûszaki Bizottsága dönt. A támogatás támogatási szerzõdésben rögzített
céltól eltérõ felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetõleg ha a
pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot
szolgáltatott, vagy elszámolási, záróbeszámoló-készítési kötelezettségének nem tesz eleget, a
támogatás azonnal megszüntethetõ, illetve a támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ kamattal növelt összegben köteles fizetni. A támogatás visszavonható akkor
is, ha Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési és Mûszaki Bizottsága a záró beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem
nyújtható.
A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyûlés ellenõrzi.
További információ: Polgármesteri Hivatal, Tel.: 0623-522300

