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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, az alábbi célterületekre (a
pályázati kiírásból kiemelten):
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban:
intézményfejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális
fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális – kapacitásbővítéssel 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 infrastrukturális fejlesztése, 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

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
A képviselő-testület 2018. évi pályázati kiírásra a Rákóczi út felújítására nyújtotta be a
támogatási igényét, mely nem részesült támogatásban.
Jelen pályázati felhívás keretei között, a támogatási igény ismételt benyújtása javasolt.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A maximális támogatási igény 15,0 millió forint lehet, a minimálisan biztosítandó saját erő
mértéke a Pályázó egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől (a továbbiakban: adóerőképesség) függ. Vadna esetében az adóerő összege: 17. 539 Ft; az önerő mértéke: 15 %.
A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem
igényelhető vissza.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
 hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő
beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését
2019. szeptember 30-áig vagy vállalását nem teljesíti;
 hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői
nyilatkozattal vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem
szükséges hatósági engedély;
 nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
 a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
 adósságrendezési eljárás alatt áll;
 a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra
igényel támogatást;
 a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat
szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött
kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
 pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós
forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban
részesült.
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje
- elektronikus feltöltés lezárása: 2019. május 31. 16:00 óra
- papír alapon történő benyújtás: 2019. június 3.
A pályázati célterületek, az azokhoz kapcsolódó feltételek figyelembe vételével, az önkormányzat,
belterületi utak felújítására nyújthat be pályázatot, a Rákóczi Ferenc utca, a (228. hrsz.) egy
részére.
Támogatás felhasználása, elszámolható költségek , belterületi utak, járdák, hidak
esetében:
A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához,
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:
a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,
Egyéb kapcsolódó cél:
c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró,
áteresz, alagút, aluljáró, támfal),
d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása,
korszerűsítése, kialakítása (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes
forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla,
jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények
felújítása, korszerűsítése).
A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók,
csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatók
el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.
- Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda,
amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal
rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út) és
ez a pályázatból egyértelműen kiderül.
- Nem igényelhető támogatás az eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő,
kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító
beavatkozás történt.
- Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy
parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a
felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik.
A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó
hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.
A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a A támogatás
felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének
időpontja. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2019. december 31. Az e határnapig
fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
Az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján – tervezői költségvetéssel alátámasztottan –
igényelheti a támogatást, az önrész biztosításával.
A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16.
A teljes pályázati felhívás elérhető:
https://www.kormany.hu/download/2/79/91000/%C3%96nkorm%C3%A1nyzati%20fejleszt%C3%A9s
ek%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s_2019.pdf#!DocumentBrowse

Fentiekre tekintettel kezdeményezem a képviselő-testület állásfoglalását és a határozati javaslat
szerinti döntéshozatalát, a pályázat benyújtásának tárgyában.
Vadna, 2019. május 21.
Bencze Péter
polgármester
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1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös pályázati kiírására a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont c) pont (belterületi utak,
járdák, hidak felújítása) szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra pályázatot nyújt be, a Vadna 228 hrsz. alatti, kivett közút művelési ágú
(Rákóczi Ferenc) utca egy szakaszának felújítására.
A fejlesztés összköltsége: …………… Ft
Igényelt támogatás: …………….. Ft
Saját forrás: …………………. Ft
2. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához
szükséges 15%-os mértékű saját forrást – ……. Ft-ot - a 2018.évi költségvetés
terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

