
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Minősített többség Pénzügyi Bizottság
az SZMSZ 18. g)

pontja alapján

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya megjelentette felhívását a vidéki térségekben található, külterületi helyi
közutak fejlesztése. önkormányzati utak kezeléséhez. állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése megvalósítása érdekében. A felhívás kódszárna: VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16.

A rendelkezésre állóforrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os priodtáshoz, illetve
az abból képzett 6’B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint,
célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 14,7 milliárd forint;

2. célterület: 3,7 milliárd forint;

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-330 db.

Kötelezően nwgvalósítandó önállóan tánzogatliató tevékemwégek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület esetében (leízaláhh ezi’ tevékenység kötelezően választandó):

I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi. már meglévő
íbldutak:

a) stabilizálása;
b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.

II. Onkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal
rendelkező helyi közutak:

a) a]építményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.
A külterületi. szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhet
sor.
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2. célterület eseléhen (legalább etn íerékem’vét’ kötelezően választandó):

Önkormányzati tulajdonú Vagy önkormányzati vauyonkezelésben lévö utak kezelését. karbantartását,
rendszeres felújítását biztosító:

1. vontatott és függesztett munkagépek,
11. erőgépek,

Ill. erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
IV. ágapritó gépek beszerzése.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható.

Az 1. célterület II. pontjára javaslunk pályázatot benyújtani. az. án. Birkás dűl6 és a [langyási dűlő szilárd
burkolatának felújításával.
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A projekt végrehajtására rendelkezésre dUó idűtanan;

A projekt Fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat
ké:besítéséig nem kezdödött meg. a Támogatói Okirat kézbesitését követően legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.

Fenntanási kötelezettség

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig. o támogatás visszatizetésének
terhe mellett vállalja. hogy a projekt megfelel a 1303/20131EV Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben,
szakaszosan kerülnek elbirálásra. Jelen felhívás keretében a Kont. rendelet 47. (2) bekezdése alapján a
támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van
lehetőség.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 0?. napig van
lehetöség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:

Az első szakasz zárása:

A második szakasz zárása:

A harmadik szakasz zárása:

A negyedik szakasz zárása:

Az ötödik szakasz zárása:

A hatodik szakasz zárása:

A hetedik szakasz zárása:

A nyolcadik szakasz

A kilencedik szakasz

A tizedik szakasz zárása:

2017. 02. 06.

2017. 03. 06.

2017. 04. 06.

2017. 07. 06.

2017. 10. 06.

2018. 01. 08.

2018. 04. 09.

2018. ÜL 09.

2018. 10. 09.

2019. 01. 07.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető. vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a
fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan ci kedeznzényezett járcísok besorolásáról szóló
290/2014. í’XJ. 26.) Kor;;i. rendelet járási kategóriáinak megfelelö besorolás alapján az alábbiak szerint
kerül megállapitásra:
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A támogatás Niaxiniális Maximális Maximális Maximális
niaxiniiílis tániagatás tá niogatási intciizitás tániogaíási intenzitás támogatási

összege intenzitás inteilzitas
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1. célterüLet 100 millió Ft 75% 85% 90% 95%

10 millió Ft,

2. célterület
konzorcium

751” 85% 90% 95%
eseten

20 millió Ft

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

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati felhívásra, „Békés, külterületi helyi közutak
fejlesztése” címmel az alábbiak szerint:

1.1. A megvalósítási helyszinek pontos címei: Békés, 0178/1 és 0750 hrsz.
1.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 93.133.291,-Ft.
1.3. Az igényelt támogatás mértéke 85 %‚ összege bruttó 79.163.297,-Ft
1.4. A saját erő mértéke 15%, összege bruttó 13.969.994,-Ft, melynek fedezete a 2017. évi
költségvetésben rendelkezésre álló környezetvédelmi alap célszámlán betervezett öszeg.

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a VP6-7.2.l-
7.4.1.2-16 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint
Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának
rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl,
kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
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Ill. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a VPŐ
7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. Január 16.
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