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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére.
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati
felhívásról
Előterjesztést készítette:
Véleményezi:

Elfogadás módja:

Mata Zoltán, műszaki előadó
-Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság,
-Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság
Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásáért felelős miniszterrel
közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra. A felhívás három pályázati alcélra ad lehetőséget:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
aa) Tízezer főt meghaladó településeken bölcsőde fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodák fejlesztése, felújítása
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület fejlesztése, felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A pályázat feltételei, kizáró okok:
 Egy önkormányzat az a) és a b) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat
be pályázatot.
 Az a) és b) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény
fejlesztésére/felújítására nyújtható be pályázat.
 Nem részesülhet támogatásban, aki hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem
rendelkezik, vagy nem vállalja annak beszerzését 2016. október 5-éig, illetve nem
hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal
arra vonatkozóan, hogy a beruházás keretében megvalósuló tevékenységek nem
építési engedély kötelesek.
 Nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
köztartozása van, adósságrendezés alatt áll.
 A pályázat benyújtása előtt a fejlesztést/felújítást megkezdte.

 A pályázatban érintett intézmény vagy létesítmény más hazai uniós forrás keretében
korábban már támogatásban részesült.
A fent leírtak alapján megfogalmazódott, hogy a leírás feltételei szerint lehetőség van
támogatási kérelmet benyújtani a c) tevékenység keretei között a Baross utca (József Attila –
Bem utca között húzódó szakaszának) felújítására.
A műszaki tartalmat az út alapjának javítása, cseréje, majd egy réteg kötő és egy réteg koptató
réteg aszfalt elhelyezése jelenti a szükséges felfestésekkel, táblázással, valamint a
közműszerelvények szintre emelésével, valamint szilárd padka kiépítésével.
A felhívás alapján erre a tevékenységre 10.000 fő lakosságszám alatt a maximálisan
igényelhető támogatási összeg 15 millió Ft, mely a település adóerő-képessége alapján 65%os támogatási intenzitással vehető igénybe. Ez az összeg 35%-nak megfelelő 8.076.923;- Ft
önerőt von maga után, így a projekt lehetséges összköltsége bruttó 23.076.923,- Ft. Tekintettel
a kerekítésekre a megpályázni kívánt összeg 14.950.000,- Ft, míg így a hozzá szükséges önerő
8.050.000,- Ft-ban került meghatározásra, így a projekt összköltsége 23 millió Ft.
A támogatási kérelem beadási határideje 2016. június 2., a miniszteri döntés határideje 2016.
augusztus 5. Esetlegesen forráshiány miatt tartaléklistára kerülő projektekről a miniszter
2016. október 28-ig dönt, a támogatásban nem részesülő pályázókat november 15-ig értesítik.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtása és az önerő rendelkezésre
állása tárgyban a határozatot a határozati javaslat szerint meghozni szíveskedjen.
Füzesgyarmat, 2016. május 18.
Bere Károly
polgármester
Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (V. 26.) határozata
Önkormányzati feladatellátás támogatására vonatkozó pályázati kiírás keretében
támogatási kérelem benyújtásáról és a szükséges saját erő vállalásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásáért felelős miniszterrel közösen hirdetett, a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című
felhívásra. A támogatási kérelmet a c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra, a
Baross utca (József Attila – Bem utca között húzódó szakaszának) felújítására készíti el. A
pályázatban foglaltakat magára nézve elismeri és a feltételekkel egyet ért.
Támogatási intenzitás:
Igénylendő támogatási összeg:
Önerő:
Projekt összköltsége:
Pályázat beadási határideje:

65%
14.950.000,- Ft
8.050.000,- Ft
23.000.000;- Ft
2016. június 2.
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A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a pályázathoz
szükséges, 8.050.000 forint önerő a 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2016. június 2.
Felelős: Bere Károly polgármester
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