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Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 
Sorszám: IV/19 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Barna Barbara osztályvezető- helyettes 

Műszaki Osztály 

 

Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az SZMSZ 18.§ 

(1) bekezdés g) pontja alapján 

Véleményező 

Bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. május 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra. 

Pályázati célok: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 

intézményfejlesztés) 

aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 

intézmény 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) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

 

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege 

Pályázati célok 

Rendelkezésre álló 

keretösszeg 

millió Ft 

Maximálisan igényelhető 

támogatás összege 

millió Ft 

1.a) 2 000 30 

1.b) 1 000 15 

1.c) 500 20 

 

Támogatás mértéke Önkormányzatunk esetében: 
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1.a) 

fejlesztési alcél 

fejlesztési költség 

95%-a, 

1.b), 1. c) 

fejlesztési alcél 

fejlesztési költség 

85%-a, 

 

Békés Város Önkormányzatának pályázati céljaiként javaslom:  

a) Vásárszél u. 2 szám alatti Rendelők akadálymentesítését 

b) Tárház utca aszfaltozását 

c)  Jantyik u. 21-25. szám alatti sportcsarnok tetőszerkezet héjalásának felújítását.  

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00 óra 

- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10. 

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy-egy 

képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. 

A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6. 

A miniszter döntése alapján a pályázatok: 

- támogatásban részesülnek (nyertes pályázók), 

- tartalék listára kerülnek (a pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt 

támogatásban nem részesülő pályázatok). 

A pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók 

tartaléklistára kerülnek.  

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel – 

legkésőbb 2015. szeptember 30-áig – rendelkező önkormányzatok pályázatairól a miniszter 2015. 

október 30-áig dönt. 

A beruházás bekerülési költségei, a megpályázni kívánt támogatás összeg, valamint az 

önerő mértéke még nem áll teljes egészében rendelkezésre, így a költségeket a Pénzügyi 

Bizottság üléséig terjesztjük T. Képviselő-testület elé. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be és az Egészségügyi 

alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület 

vagy helyiség fejlesztése, felújítása pályázati céljaként a Békési Gyógyászai Központ és 

Gyógyfürdő Vásárszél u. 2. szám alatti telephely akadálymentesítését jelöli meg. A 

beruházás bekerülési költsége bruttó ………..,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 

………………..,-Ft, mely az összes költség … %-a. Békés Város Önkormányzata a 
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pályázathoz szükséges bruttó ……………….,-Ft önerőt (…%) a fejlesztési céltartalékok 

keretéből biztosítja. 

2. Békés Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be és a Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása pályázati céljaként a Békés Tárház utca aszfaltozását jelöli meg. 

A beruházás bekerülési költsége bruttó ……,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó ….,-

Ft, mely az összes költség …%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 

bruttó ….,-Ft önerőt (… %) a Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások 

keretéből biztosítja. 

3. Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be és a Óvodai, iskolai 

és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 

létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) pályázati céljaként Jantyik u. 21-25. szám 

alatti sportcsarnok tetőszerkezet héjalásának felújítását jelöli meg. A beruházás 

bekerülési költsége bruttó ………..,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 

………………..,-Ft, mely az összes költség …%-a. Békés Város Önkormányzata a 

pályázathoz szükséges bruttó ……………….,-Ft önerőt ( ….%) a fejlesztési céltartalékok 

keretéből biztosítja. 

 

 

Határidő:  pályázat beadásra 2015. június 09. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2015. május 20. 

 

 

         Izsó Gábor  

         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


