12. Napirendi pont

EL

TERJESZTÉS

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
2017. április 20-i ülésére

El terjesztés címe és tárgya:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat

Tárgykört rendez jogszabály:
-

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

El terjeszt :
Mészáros L rinc polgármester
Az el terjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartással felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontjai szerint az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat keretében adóerő-képességtől függő, vissza
nem térítend támogatásban részesülhet az önkormányzat. Ez településünk vonatkozásában
30.000.000,- Forint összegű önrész biztosítása mellett további 30.000.000,- Forint fejlesztési
célú támogatást jelenthet.
A pályázati kiírás meghatározza a támogatható pályázati alcélokat, melyek az alábbiak:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző
intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése,
felújítása,
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális
fejlesztése, fejlesztése
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése,
felújítása
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.
A pályázati forrás Kastély Óvoda részeként kialakítandó bölcsőde épületrészének az óvodával
közös kiszolgáló helyiségeinek építési munkálataihoz részben fedezetet biztosítana. A
pályázatnak nem feltétele az engedélyes terv megléte, azt szeptemberig, pótlólag van
lehetőségünk benyújtani. Mivel idei költségvetésünkben erre a beruházásra jelentős saját
forrást különítettünk el, és a fejlesztési célt már akkor elfogadtuk, ezért javasolom a pályázat
benyújtását.
Javasolom az előterjesztést sürgősségi indítványként kezelni és felvenni a tárgyalandó
napirendek közé a pályázat május 2-i benyújtási határidejére tekintettel.
Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni.
Felcsút, 2017. április 19.
Mészáros L rinc
polgármester

Határozati javaslat:

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
…. / 2017. (IV.20.) számú határozata
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázatról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására című pályázati kiírás alapján pályázatot kíván
benyújtani.
1. A pályázati alcél:
ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző
intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése,
felújítása,
ezen belül:
az önkormányzati fenntartású Kastély Óvoda közös óvodai-bölcsődei
fejlesztése kapcsán az óvodai feladatellátást segítő épületrészt érintő
felújítása és infrastrukturális fejlesztése
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, engedélyek, nyilatkozatok aláírására, beleértve az építési
engedélyezési eljárás megindítását.
3. A Képviselő-testület a beruházáshoz 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió Forint
önrészt biztosít, mely a 2017. évi önkormányzati költségvetés külön beruházási során
rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 3. pont szerinti önrészre és az
Önkormányzat adóerő-képességére tekintettel az elnyerhető pályázati támogatás
mértéke 30 millió Ft.

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester
Határidő: 2017. május 2.

