Balatonújlak Község Önkormányzatának
Polgármestere
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.
Tel.: 85/575-066
Ügyiratszám: 1106/1/2016.

5. számú előterjesztés
ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 30-án tartandó ülésére
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
(Balatonújlak, Kossuth u. keleti oldali járdafelújítás)
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.

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.
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 önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban:
intézményfejlesztés)
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző
intézmény 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) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának 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.

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó
adóerő képességétől.
Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján a
0-18.000 Ft/fő kategóriában a fejlesztési költség 85%; e kategória esetén a minimálisan
biztosítandó saját erő mértéke a fejlesztési költség 15 %-a.
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
2016. október 5-éig, vagy vállalását nem teljesíti;
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői
nyilatkozattal 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 pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós
forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.
Pályázatok benyújtása
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.
Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren
keresztül történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon
személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.
A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt
határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat
az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a papír alapon
benyújtandó további dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az
Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény
érvénytelen.
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje
- elektronikus feltöltés lezárása: 2016. június 2. 16:00 óra
- papír alapon történő benyújtás: 2016. június 3.
A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az
elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.
E határidő elmulasztása jogvesztő.
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági
Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.
A miniszteri döntés határideje: 2016. augusztus 5.
A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2016. október 26-áig további döntést hozhat.

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás
gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.
Előnyt élveznek
- intézményfejlesztés esetén
a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere,
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve
b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely
során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés
által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje
A miniszter döntéséről a Pályázók a döntést követő 5 napon belül értesülnek az ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül.
A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett
nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet, vagy
ha rendelkezik a szükséges engedélyekkel, akkor a döntés közlését követő 7 napon belül
elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről.
Amennyiben a Kedvezményezett pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt
tartalmaz, és a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges
hatósági engedéllyel, 7 napon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.
A pályázat benyújtásakor hatósági engedéllyel nem rendelkező nyertes Pályázóknak 2016.
október 5-ig kell az hatósági engedély beszerzéséről nyilatkozni az ebr42 önkormányzati
információs rendszerben, valamint ugyanezen határnapig a jogerős hatósági engedély hiteles
másolatát az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére meg kell küldeni. Amennyiben az
engedély meglétét e határidőig a nyertes pályázó nem igazolja, úgy a miniszteri döntés
hatályát veszti.
Amennyiben a Pályázó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a megvalósítandó célokhoz
hatósági engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtását követően bebizonyosodik,
hogy a jelzett tevékenység mégsem engedélyköteles, akkor a Pályázónak erről az illetékes
hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát kell 2016. október 5-éig rögzíteni az ebr42 rendszerben,
illetve papír alapon megküldeni az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére.
A pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő
pályázók tartaléklistára kerülnek.
Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági
engedéllyel – legkésőbb 2016. október 5-éig – rendelkező önkormányzatok pályázatairól a
miniszter 2016. október 28-áig dönt. A tartalék listán szereplő, támogatásban részesülő
Pályázók a döntésről a döntést követő 7 napon belül az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást.
A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek meglétét a tartaléklistán szereplő
önkormányzatoknak 2016. október 5-éig kell bejelenteni az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül, illetve ezt igazolni az Igazgatóság útján a miniszter felé.

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az ebr42
önkormányzati információs rendszerben 3 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása
esetén a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel
egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 5 napon belül nem vezet eredményre, úgy a
Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.
A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült pályázók az elutasítás indokát is
tartalmazó elektronikus levélben 2016. november 15-éig értesülnek.
Támogatás folyósítása
A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló
határidőt követő 5 napon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak
egyeztetése esetén az elfogadást követő 5 napon belül történik a folyósítás.) A támogatást a
miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.
12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek
Belterületi utak, járdák, hidak esetében
- A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához,
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.
a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,
c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró,
áteresz, alagút, aluljáró, támfal),
d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt
és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) fedlapok,
víznyelő rácsok cseréje)
e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása (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 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).
Döntésről
A nyertes Pályázó – a pályázatban tett nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás
során engedélyköteles tevékenységet, vagy ha rendelkezik a szükséges engedélyekkel, akkor
a döntés közlését követő 7 napon belül elektronikus támogatói okiratban értesül a
támogatás feltételeiről.
A pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő
pályázók tartaléklistára kerülnek.
Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági
engedéllyel – legkésőbb 2015. szeptember 30-áig – rendelkező önkormányzatok pályázatairól
a miniszter 2015. október 30-áig dönt. A tartalék listán szereplő, támogatásban részesülő
Pályázók a döntésről a döntést követő 7 napon belül az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást.
A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló
határidőt követő 5 napon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak
egyeztetése esetén az elfogadást követő 5 napon belül történik a folyósítás.) A támogatást a
miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

Támogatás felhasználása, elszámolható költségek
Belterületi utak, járdák, hidak esetében
- A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak
felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.
a. közutak aszfaltburkolat-felújítása,
b. járdajavítás (pl. beton, aszfalt burkolat felújítás),
c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl.
híd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),
d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését
szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt
árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje)
e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények
felújítása (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 a közút burkolat felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódóan
számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának
mértékéig.
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
Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31. Az e határnapig fel nem
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az
éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb
2017. február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy
hitelesített másolati példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges
indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval
alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak
megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.
E pályázat keretében a község Kossuth utca keleti oldalának felújítását szeretnénk megvalósítani.
A tervezett felújítás műszaki tartalma:
Az aszfaltburkolat alatt lévő beton felület meghagyásra, a meglévő aszfalt lemarásra kerülne.
Az új térburkolat 10*20*6-os térburkoló kővel a beton felületen készülne, ami csak 4
centiméterrel emeli a jelenlegi felület magasságát. A gépkocsi bejárók előtt szükséges csak a
betonfelület süllyesztése. Ezeken a helyeken felbontásra kerül a meglévő betonfelület,
kavicsalap készítését követően, CKT gyenge betonnal újrabetonozásra kerül. A süllyesztésre
kerülő betonfelületek nagysága 192*1,3 méter, azaz 249,6 m2. A teljes burkolandó felület
nagysága 707,7*1,3= 920 m2. Az összes szegélyezendő járda hossza 1450 méter, melyből
1066 métert kerti szegély, illetve a gépkocsi bejáróknál K jelű, vagy süllyesztett szegély, mely
az udvar felöli, és az út felöli oldalt elválasztja.

Összesen 48 darab bejáró van, bejárónként 4 méterrel számolva. A bejárók készítésénél 10
centiméter vastagságú tömörített kavicságyazat készül, melyre szintén 10 centiméter
vastagságú CKT beton kerül.
A térkő alatt az ágyazó anyag átlagos vastagsága 3 centiméter 920*0,03=27,6 m3. A kerti
szegély építéséhez 15 méterenként 1 m3 beton kerül beépítésre, a süllyesztett szegélyhez, és a
K jelű szegélyhez 7 méterenként pedig 1 m3 beton. 1066/15= 71,07 m3 + 384/7= 54,86 m3
összesen: 125,93 m3.
Határozati javaslat:
…/2016. (V…..) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, mely alapján egyetért a
a tervezett fejlesztés, Balatonújlak, Kossuth u. keleti oldali járda
felújítás megvalósításához támogatás igénylésére pályázat benyújtásával.

A képviselő-testület a fejlesztés bekerülési költséget 11 082 211 Ft-ban
állapítja meg, melyhez 85 %, 9 419 879 Ft támogatást igényel,
valamint 15 %, 1 662 332 Ft önerőt biztosít a községi önkormányzat
2016. évi költségvetésének céltartaléka terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a vonatkozó
pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően postai úton és
elektronikusan – nyújtsa be a támogatási kérelmet a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatása iránt a Magyar
Államkincstár Somogy megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2016. június 2.
Balatonújlak, 2016. május 17.
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