Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. augusztus 12-i lilésére

Sorszám:

$7
37/ 1

Tárgy:

•

Döntéshozatal módja:

Minősített többség az SZMSZ
18. g) pontja alapján
Tárgyalás módja.

Nyílt ülés

Külterületi helyi közutak
fejlesztése
Véleményező bizottság.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítette:

Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya megjelentette felhívását a vidéki térségekben található,
önkormányzati
települési
önkormányzatok,
elhelyezkedő
társulások
helyi
közutak
fejlesztésének
álló
külterületi
megvalósítása
tulajdonában/vagyonkezelésében
érdekében. A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21.
A rendelkezésre állóforrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA)
felhasználását célzó 6-os prioritáshoz, illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz
kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. A felhívás meghirdetésekor a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 milliárd forint. Jelen felhívás forrását
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 70 db.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Onkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi
számmal ellátott, már meglévő:
a) fZ5ldutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának
felúj ítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése
A felhívás b) pontjára javaslunk pályázatot benyújtani, a Bélmegyeri (Ludadi) útra és a
Rosszerdei Út szilárd burkolatának felújításával.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. augusztus 12-i iilésére

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. augusztus 12-i lilésére
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói
Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg a Támogatói Okirat hatálybalépését követően
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított S évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1 303/201 3/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján
standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021 június 30. naptól 2022.
november 30. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig
benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
.

Első szakasz: 2021 június 30. 2021 július 13.
Második szakasz: 2021. július 14.— 2021 július 27.
Harmadik szakasz: 2021 július 28. 2021. augusztus 31.
Negyedik szakasz: 2021 szeptember 1. 2021. szeptember 30.
2021 október 28.
Otödik szakasz: 2021 október 1
Hatodik szakasz: 2021. október 29. 2021. november 30.
Hetedik szakasz: 2021 december 1 2022. február 28.
Nyolcadik szakasz: 2022. március 1 2022. május 3 1.
Kilencedik szakasz: 2022. június 1 2022. augusztus 3 1.
Tízedik szakasz: 2022. szeptember 1 2022. november 30.
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A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye
szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az
alábbiak szerint kerül megállapításra:
Maximális

Maximális

Maximális

Maximális

maximális

támogatási

támogatási intenzitás

támogatási intenzitás

támogatási

összege

intenzitás

A támogatás

A 290/20 14.
(X1.26.)
Korm.
rendelet
szerinti
kategóriába
tartozó
járásban lévő
település

nem
besorolt

300millióFt

95%

intenzitás

kedvezményezett

95%

fejlesztendó’

95%

komplex
programmal
fejlesztendó’

95%
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
Határozati javas1atok,
I.

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.1-21 k5dszámú
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra, „Békés, külterületi helyi
közutak fejlesztése 2021” címmel az alábbiak szerint:
1.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei (fejlesztéssel érintett ingatlanok
helyrajzi számai): Békés, Bélmegyeri út 0416 hrsz és Rosszerdei út 8085/1 hrsz, 0657
hrsz és 0674/1 hrsz.

1.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 272.029.828,-Ft.
1.3. Az igényelt támogatás mértéke 95 %‚ összege bruttó 258.428.337,-Ft
1.4. A saját erő mértéke 5%, összege bruttó 13.601.491,-Ft, melynek fedezete a 2021.
évi költségvetésben rendelkezésre álló környezetvédelmi alap célszámlán betervezett
összeg.
II.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a VP6-7.2.1.1-21 pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatalának közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően eljárjon,
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben
megállapodjon, az Önkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.

III.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a VP6-7.2.1.1-21 pályázati dokumentáció 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, 2021 augusus 6.
.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

cL

Penzugyi ellenyegyzo

