Előterjesztés
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
pályázati lehetőségről
Ebben az évben is megjelent az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása pályázati kiírás. A támogatás keretében pályázat nyújtható be az alábbi
tevékenységekre:
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (bölcsőde,
óvodafejlesztés 70 %-os kihasználtság elvárás, egészségügyi alapellátást szolgáló
épületfejlesztés, közös önkormányzati hivatal épületfejlesztés)
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Az alcélok közül egy önkormányzat csak egy alcélra pályázhat.
Előzetes egyeztetések alapján ebben az évben út és járda felújítás a pályázati cél. Kizárólag az
önkormányzat közigazgatási területén lévő, tulajdonában álló utak és járdák felújítására lehet
pályázni. A pályázat bírálatánál előnyt élveznek a tömegközlekedés által igénybe vett utak
felújítása. Az elnyerhető támogatás összege 20 millió forint, a támogatás mértéke 75 %. A
támogatás mértéke (50-85%) a település adóerő-képessége alapján kerül meghatározásra,
amely ebben az évben 19.461 Ft/fő, így Jánoshalma az előző évekkel ellentétben nem 85 %,
hanem 75 % támogatást kaphat.
Ezek figyelembevételével a:
teljes elszámolható költség 26.666.667 Ft
ebből támogatás 20.000.000 Ft
ebből önerő 6.666.667 Ft
Útfelújítás fejlesztési cél: Pacsirta utcában található szilárd burkolatú út felújítása
A bekért ajánlat alapján 370 fm hosszban az út felújítása bruttó 19.859.167 Ft-ba kerül.
Járdafelújítás fejlesztési cél:
A keretből fennmaradó összeg 6.807.500 Ft, amelyből járda felújítás valósulhat meg. A járdákat
ki kell választani, és a felújítására ajánlatokat kell még beszerezni.
A pályázathoz csatolni szükséges:
 minden megvalósítási helyszínre vonatkozóan 30 napnál nem régebbi TAKARNET
rendszerből lekért tulajdoni lapot,
 részletes ajánlatokat,
 fénykép-dokumentációt,
 hatósági igazolást vagy tervezői nyilatkozatot, hogy nem engedélyköteles a beruházás,
 helyszínenként az építmény általános jellemzésére vonatkozó leírás, mely tartalmazza
az építés évét, legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás gyakoriságát, illetve az építés
jelenlegi és megvalósítandó technológiáját (kötelező tartalmi eleme, hogy a pályázat
benyújtásakor az úttest/járdatest szilárd burkolattal rendelkezik-e),
 testületi határozatot a saját forrás biztosításáról.
A pályázatot az ebr.gov.hu elektronikus rendszerben szükséges benyújtani. A benyújtási
határidő 2020.07.10.

A pályázatok várható elbírálási ideje: 2020.10.16. A támogatói okirat kibocsátását követő 7
munkanapon belül folyósítják a támogatást egy összegben, amit 2021. december 31-ig
szükséges felhasználni. A felhasználást követő 60 napon belül pedig elszámolni.
Az előterjesztés készítéséig a járdák felújításával kapcsolatos árajánlat nem érkezett meg.
Készült: Jánoshalma, 2020. 06. 18.
Készítette: Halász-Csiba Renáta

Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával támogatja
pályázat benyújtását a ”Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2.
pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívás Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása pályázati alcélra, amelyhez 6.666.667 Ft saját
forrást biztosít a 2021. évi költségvetés terhére.
Teljes beruházás összege: 26.666.667 Ft
Támogatás összeg: 20.000.000 Ft
Saját forrás összege: 6.666.667 Ft
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2020.07.10.
Fedezet: 2021. évi költségvetés

