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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. április 26-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására

Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Előkészítő: dr. Rozgonyi Viktória aljegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat célja a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
óvodai,  iskolai  sport  infrastruktúra-fejlesztés  vagy  új  sportlétesítmény  felújítása,  valamint
belterületi utak, járdák, hidak felújítása lehet. 

A  maximálisan  igényelhető  támogatás  összege  intézményfejlesztés  esetében  30  M  Ft,
sportlétesítmény fejlesztés esetén 20 M Ft, út felújítása esetén a 10.000 fő lakosságszám alatti
települések esetében 15 M Ft.

A támogatás mértéke függ a megvalósítandó céltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó adóerő-
képességétől.

A pályázathoz árajánlat szükséges, illetve igazolni kell a saját forrás rendelkezésre állását. 

Belterületi utak, járdák, hidak esetében előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a tömeg-
közlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

Belterületi  utak,  járdák,  hidak esetében a  támogatás  a belterületi,  önkormányzati  tulajdonú
közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkoz-
hat az alábbiak szerint:

 szilárd burkolatú közutak felújítása, 
 szilárd burkolatú járda javítása, felújítása, 
 a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felül-

járó, áteresz, alagút, aluljáró, támfal), 
 a közút és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény

felújítása, korszerűsítése, kialakítása 
 út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása 

Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda,
amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal
rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út).

Az elszámolható költség 10 %-ig eszközbeszerzés tervezhető, igényelhető.

A pályázatok benyújtási  határideje  2018. május  2.  az adatlapok rögzítésével  az ebr42 ön-
kormányzati információs rendszerben, a papír alapon történő benyújtásra 2018. május 3.
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Mellékelni kell a pályázathoz az árajánlat vagy a tervezői költségvetés/költségbecslés eredeti
példányát,  a  saját  forrás  biztosítására  vonatkozó  képviselő-testületi  határozat  eredeti
példányát, a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lapjának
másolatát, jogerős hatósági engedélyt vagy a tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez
nem szükséges hatósági engedély, ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött, fénykép-
dokumentációt továbbá a pályázat részét képező nyilatkozatokat.

A miniszteri döntés határideje 2018. augusztus 31.

A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 10 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően kell használnia.

Javaslom, hogy a pályázaton Szentantalfa Község Önkormányzata  a belterületi közlekedési
infrastruktúra fejlesztése érdekében a Kertalja utca felújításával vegyen részt.

Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  és  az
államháztartásért  felelős  miniszter  közösen  meghirdetett
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására,  a  c)  pályázati  célra,  belterületi  utak,  járdák,
hidak felújítása érdekében pályázatot nyújt be.

A  pályázat  keretében  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő
Szentantalfa  belterület  354/13  helyrajzi  számú  Kertalja  utca
burkolat  felújítása  212  m  hosszon  és  5,1  m  szélességben
valósulna  meg  a  belterületi  közlekedési  infrastruktúra
fejlesztése érdekében.  

A teljes projektköltség összege:               bruttó 16.283.269,- Ft
Az igényelt 85 % támogatás összege:      bruttó 13.840.779,- Ft
A 15 % saját forrás összege:                    bruttó   2.442.490,- Ft

Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal,  hogy  a  saját  forrás
összegét  a  2019.  évi  költségvetésében,  a  tartalék  terhére
biztosítja.  

Az  önkormányzat  a  támogatás  elnyerése  esetén  a  10  éves
fenntartási kötelezettséget vállalja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására. 

Határidő: 2018. május 2.
Felelős: polgármester

Szentantalfa, 2018. április 24.
                                        Kiss Csaba 

                            polgármester 
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