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Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
1. A pályázat célja A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába
járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos testnevelés
feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok: a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
(továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása ( Az önkormányzatunkat nem érinti a lakosságszám és a funkcióhiány miatt )
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása ( ez a pályázat beadásra került a TOP
pályázatban, melyről már korábban döntést hozott a képviselő-testület ),
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (ez a pályázat beadásra került a TOP pályázatban, melyről már korábban döntést hozott a képviselő-testület)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása ( Javasolom, hogy idei évben erre pályázzunk a kérőbbi pontban ismertetett felújítási program alapján )
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Javasolom, mivel járdáink felújításra szorulnak )
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény
létrehozása ( nem javasolom, más pályázatban ( energetikai ) tervezünk vele indulni )
Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.
2. A támogatás formája A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
3. Rendelkezésre álló keretösszeg ( országos keret ), illetve a megpályázható támogatás öszszeg
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1.a) 2 000 millió Ft - 30 millió Ft
1.b) 500 millió Ft - 20 millió Ft
1.c) 2 500 millió Ft - 15 millió Ft
4. A támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó
adóerő- képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2015. évi II. negyedéves
költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.
Önkormányzatunk mindezek alapján:
1a.) a támogatás mértéke a fejlesztési költség 95 %-a
1b) és 1c) pontoknál a fejlesztési költség 85 %-a
A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza.
5. Pályázatok benyújtása :
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje - elektronikus feltöltés lezárása:
2016. június 2. 16:00 óra - papír alapon történő benyújtás: 2016. június 3. A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés
lezárását követő munkanap. E határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázathoz csatolni kell a pályázati adatlapon kívül árajánlatot, vagy tervezői költségvetést,
saját forrás igazolására nyilatkozatot, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, a fejlesztéssel érintett épületről fotót, egyéb polgármesteri nyilatkozatokat.
Tisztelt Képviselő-testület!
Összefoglalva röviden a pályázati kiírás alapján lehetőség van a Hivatal belső felújítására is, mely
előzetes koncepció alapján a következők szerint valósulna meg:
belső festés, mázolás
külső falak belső szigetelése
régi lemezradiátorok teljes cseréje korszerűre
ajtók, nyílászárók javítása, mázolása
vizesblokk felújítása
emeleti kistárgyaló felújítása
folyosók újraburkolása
irodahelyiségek részleges átalakítása, részeleges bútorozása ( a bútorozás maximális mértéke az
összprojekt 10 %-a )
Az árajánlatok bekérése folyamatban van, melyet a testületi ülésre már beszerzünk.
Javasolom, hogy a pályázati támogatás maximális összegének a felét, 15 millió Ft-ot pályázzuk
meg. A szükséges önerőt a 2016.évi általános tartalék terhére biztosítsuk.
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Sikeres pályázattal lehetővé válna annak a több évig tartó folyamatnak a méltó lezárása,
mellyel községünk impozáns, turisztikai szempontból is kiemelt épületét kívül-belül felújítanánk.
Javasolom a járda felújítását is, melynél a maximális összeget pályázzuk meg, és ahhoz a szükséges önrészt ( 15 % ) biztosítsuk.
Tisztelt Képviselő-testület!
.
…../2016.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázat részletes kidolgozására felkéri az önkormányzat tisztségviselőit ( polgármester, alpolgármester, jegyző ) .
A pályázati célok: Önkormányzati hivatal fejlesztése, felújítása
A projekt költségvetése: 15 millió Ft
A vállalt önrész összege: A projekt költségvetésének 5 %-a.
A pályázati célok: Kossuth L. u. mindkét oldali járda kialakítása, felújítása
A projekt költségvetése: 15 millió Ft
A vállalt önrész összege: A projekt költségvetésének 15 %-a.
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja a 2016.évi költségvetésében (az
általános tartalék terhére ).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatokat a kiírás szerint az Önkormányzatban nevében beadja.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2016. június 2.
Nagycenk, 2016. május 19.

Csorba János
polgármester

