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Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkon-nányzatokén felelős miniszter az államháztartásért Felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 11. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Onkormány2ati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

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 őnkorrnánvzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése. felújítása. (továbbiakban:
intézményfejlesztés)

aa) Meglévő. bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helviségének 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, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának in1astrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfejlesztés)
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b) Óvodai, iskolai ás utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy Új sportiétesítmény
létrehozása (továbbiakban: sportfej lesztés)

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
b

Egy ölYkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az
a) (intóményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése
támogatható. Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti aleél esetében igénvelhető egy intézményen belül
több feladatellátási helyre támogatás.

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett
feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgáljuk.

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészségügyi szolgálatnak heLyt adó épület vagy
az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fej lesztésére igényelhetö támogatás.

A b) (sportfejlesztés) Pont esetén legfeljebb egy (a sportrót szóló 2004. évi I. törvény 77. * s)
pontjában meghatározott) sportléteshmény fejlesztésére igényelhetö támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen
működő 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 (pI. tetöcsere, 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 arányosítva, az
alapterület arányát Rgyelembe véve igényelhető a támogatás.

A támo2atás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretössze2, maximálisan i%énvelhetö támoEatás ÖsszeEe

Rendelkezésre álló
Pályázati keretösszeit Maximálisan igényelhető támogatás összege

célok millió millió Ft

l.a) 2000 30
l.b) 500 20

Fővárosi kerületi önkormányzatok: 50
I.c) 2 500 megyei jogú városok: 40

10 000 fő lakosságszám feletti települések 30
10 000 Fő lakosságszám alatti települések 15

A tárno2atás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósitandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó
adóerő-képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet
l.l.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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Fejlesztési Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerö-kénesséte alapján
alcél

0-8.000 Ft/fő 18.001-25.000 Ft/fő 25.001-40.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett

I a)
fejlesztési költség Fejlesztési költség fejlesztési köLtség Fejlesztési költség

. 95%-a, 85%-a, 75%-a. 50%-a,

1 b
Fejlesztési költség Fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség

. „

85%-a, 75%-a, 65%-a, 50%-a,

Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a
továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pá]yázati felületen történik.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 2. 16:00 Óra
- papír alapon tönénő benyújtás: 2017. május 3.

A miniszteri döntés határideje: 2017. július 17.. a miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2017.
október l6-áig további döntést hozhat. A pályázati feltételeknek megfelelő. de forráshiány miatt
támogatásban nem részesülő pályázók tartaléklistára kerülnek.

Jelen pályázati kiírás szerint javasoljuk a Vásárszél utcai fogorvosi rendelők infrastrukturális
fejlesztését megvalósítani: akadálymentesítés, belső nyílászárók cseréje, burkolások és
eszközheszerzés.

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

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2.
pont a), b) és e) pontok szerinti Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A
pályázat célja fogorvosi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése,
felújítása. A pályázati összköltség bruttó 31.577.280,-Ft, az igényelt támogatás mértéke 95%, bruttó
29.998416,-Ft, a saját erő mértéke 5%, bruttó 1.578.864,-Ft. A saját erőt az önkormányzat
elfogadott költségvetésében rendelkezésre álló tarhosi ingatlaneladás bevétele biztosítja.

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint Békés Város
Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek
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megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó
feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges
jognvHatkozatokat megtegye.
III. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat pályázati
dokumentációja összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási dokumentáeióját nyújtsa be, a
benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Fiatáridő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés. 20l7. április 18.

Izs’ abor
p1 ármester

Jogi ellenjegyző
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