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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 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok 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
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: óvodafejlesztés),
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban:
egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (a továbbiakban:
hivatalfejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Egy önkormányzat az a) (intézményfejlesztés) és b) (sportfejlesztés) alpontok szerinti célok
közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti
pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy pályázat az aa)ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja, és több feladatellátási helyre
igényelhető támogatás.
Az ab) pont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel
érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgáljuk.
Az ac) (egészségügyi fejlesztés) vagy ad) (hivatalfejlesztés), vagy b) (sportfejlesztés) pontok
szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, egészségügyi alapellátás
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esetén az egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással
érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.
Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely
hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.
Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a
pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a
megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a
teljes cél szerint igényelhető.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint
nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak
megfelelően, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.
2. Pályázók köre
Az 1. a) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás
esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény
vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, mely
önkormányzati tulajdonban van.
Az 1. b) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő,
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új
sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.
Az 1. c) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros
Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda
felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.
A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési
önkormányzat, illetve az 1. a) pont esetén a társulás is.
3. A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege
Pályázati célok
Rendelkezésre
álló Maximálisan igényelhető
keretösszeg
támogatás összege
millió Ft
millió Ft
1.a)
2 000
30
1.b)
500
20
1.c)
2 500
fővárosi
kerületi
önkormányzatok: 100
megyei jogú városok: 50
10 000 fő lakosságszám
feletti városok 30
10 000 fő lakosságszám
alatti települések 15
5. 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 költségvetési törvény 2. melléklet I. 1. c)
pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti
települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.
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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.
Pályázat elbírálása, döntés
A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:
- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás
gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.
Előnyt élveznek
- intézményfejlesztés esetén
a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere,
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve
b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására
irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a
tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.
A miniszteri döntés határideje: 2016. augusztus 5.
12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek
Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmény fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel
támogatás.
- Az épület felújítására, fejlesztésre, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére,
hőszigetelésre, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a feladatellátáshoz
szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére.
- Nem használható fel a támogatás
a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására,
b. kerítés építésére és javítására,
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c. parkoló kialakítására,
d. játszótéri eszközök beszerzésére,
e. taneszköz, tornatermi eszköz beszerzésére,
f. számítástechnikai eszköz beszerzésére.
Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő
létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos
költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása
támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények
gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon
kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.
Belterületi utak, járdák, hidak esetében
- A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához,
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.
a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,
c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd,
felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),
d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését
szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok,
csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje)
e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények
felújítása (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa
cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények
felújítása, korszerűsítése)
- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók,
csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez kapcsolódóan számolhatók el azok
költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.
- 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).
- Önálló kerékpárút felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút felújításával
kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út
vagy járda elválaszthatatlan részét képezik (ez a tulajdoni lap szerint is igazolható).
A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával - kell használnia.
A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a
Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás
közzétételének időpontja. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december
31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi
költségvetésbe.
- Önálló kerékpárút felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút felújításával
kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út
vagy járda elválaszthatatlan részét képezik (ez a tulajdoni lap szerint is igazolható).
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
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Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot
nyújt be egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) pályázati céljaként a Békési Gyógyászai
Központ és Gyógyfürdő Békés, József Attila utca 5. szám alatti telephely
elektromos hálózatának felújításával. A beruházás bekerülési költsége bruttó
31.578.931,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 29.999.984,-Ft, mely az összes
költség 95 %-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó
1.578.947,-Ft önerőt (5 %) a fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja.
2. Békés Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) 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
25.400.000,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 21.590.000,-Ft, mely az összes
költség 85%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó
3.810.000,-Ft önerőt (15 %) a saját forrásból megvalósuló beruházások,
felújítások keretéből biztosítja.

Határidő:

pályázat beadásra 2016. június 2.

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. május 19.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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