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Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
201 9. év: LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3 . melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat célja

A pályázat célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott
bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása. az
egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések
támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység
biztosítása érdekében történő fejlesztésének. felúj ításának támogatása.
Célj a továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése,
valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra
fejlesztések megvalósulásának támogatása.

Pályázati alcélok:

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

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének —

kapacitás bővítéssel nem járó — 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)
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ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fej1esztése,
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

Előnyt élveznek a belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a
tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:

Rendelkezés
Pályázati re álló Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
alcélok keretösszeg

millió_Ft
a) 3000 30
b) 500 20

fővárosi kerületi önkormányzatok: 60

c’ 5 500
megyei jogú városok: 50

‘ 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40
10 000_fő_lakosságszám_alatti_települések:_20

A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke tgg 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-képességetjelenti. Az egy lakosrajutó adóerő
képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó
adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján
alcél

0-18.000 Ft/fő 18.001-25.000 Ft/fő 25.001-40.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett

a) fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség

95%-a, 85%-a, 75%-a, 50%-a,
b), c) 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 pályázati
felületen történik.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje
- elektronikus feltöltés lezárása: 2020. július 10.
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A miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.

Jelen pályázati kiírás szerint javasoljuk a Karacs Teréz utca út- és járdaburkolat
felújítását aszfalt burkolattal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett,
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja a Karacs Teréz utcai
út- és járdaburkolat felújítása. A pályázati összköltség bruttó 46.999.840,- Ft, az igényelt
támogatás mértéke 85 %‚ bruttó 39.949.864,- Ft, a saját erő mértéke 15 %‚ bruttó
7.049.976,- Ft. A saját erőt az Önkormányzat a 11600006-00000000-06755794
„kötvényforrás számla” terhére biztosítja.

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
benyújtandó pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint Békés Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának

rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket
indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében
aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

III. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására benyújtandó pályázat pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg,
a pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. június 1 9.

_______

„/‘, ‘

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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