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Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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.
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
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális összege az a) pont
esetében 30 millió Ft, a b) pont esetében 20 millió Ft és a c) pontnál a megyei jogú városok
esetében 50 millió Ft.
A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának, mint pályázónak egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve
az a), b) és c) fejlesztési célok esetében is a fejlesztési költség 50%-a.
Eszközbeszerzés pályázati célként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el.
A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési,
lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki eljárás) összege
nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

a)

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Ezen fejlesztési cél esetében az alábbi feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális
fejlesztése, felújítása támogatható:
aa) bölcsődei nevelés
ab) óvodai nevelés
ac) egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmény fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel
támogatás. Az épület felújítására, fejlesztésre, elsősorban fűtéskorszerűsítésre,
nyílászárócserére, hőszigetelésre, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a
feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére.
Nem használható fel a támogatás az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására,
felújítására, kerítés építésére és javítására, parkoló kialakítására, játszótéri eszközök
beszerzésére, taneszköz, tornatermi eszköz beszerzésére, számítástechnikai eszköz
beszerzésére.
Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása pályázati cél tekintetében a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső felújítására
(belső terek felújítása, burkolatok megújítása) nyújtana be pályázatot Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata.
Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt
hozott létre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Képviselő-testület a Szekszárdi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást 2013. január 1-jei
hatállyal elfogadta. A közös önkormányzati hivatal székhelye Szekszárd Megyei Jogú Város,
Szálka községben pedig kirendeltség működik. Kizárólag a székhely hivatal fejlesztésére
igényelhető támogatás.
A tervezett beruházáshoz igényelt támogatás összege 30.000.000 Ft.
b)
Egy önkormányzat az a) (intézményfejlesztés) és b) (sportfejlesztés) alpontok szerinti
célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.
c)

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

A c) pont szerinti alcél esetében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közigazgatási
területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet
támogatást.
A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés
által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A tervezett beruházáshoz igényelt támogatás összege 50.000.0000 Ft.
A Kedvezményezett 50 millió forint, vagy a feletti támogatási összeg esetén köteles a
támogatást elkülönítetten (elkülönített alszámlán) kezelni és a felhasználásról ellenőrizhető,
naprakész nyilvántartást vezetni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 2. 16:00 óra
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2016. május 26-ai ülésén a
165/2016. (V.26.) számú határozatával elvi támogatását adta az ad) alcél alapján a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső felújítására történő
pályázat benyújtáshoz és a c) alcél alapján a Szekszárd belterületi útjainak és járdáinak
felújítását célzó pályázat benyújtásához.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.

Szekszárd, 2016. május 31.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elvi támogatását adja
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
II.3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázatok benyújtására, az alábbiak szerint:
1. A Közgyűlés az ad) alcél alapján támogatja a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső felújítására történő pályázat
benyújtását, melynek összköltségvetése bruttó ……………………………… Ft, ebből az
igényelt támogatás ………………………………… Ft és önerőként ………………………………… Ft-ot
biztosít a 2016. évi költségvetés Általános Tartalék Keret terhére.
2. A Közgyűlés a c) alcél alapján támogatja Szekszárd belterületi útjainak és járdáinak
felújítását célzó pályázat benyújtását, melynek összköltségvetése bruttó 101.011.578
Ft, ebből az igényelt támogatás 50.000.000 Ft és önerőként 51.011.578 Ft-ot biztosít a
2016. évi költségvetés Általános Tartalék Keret terhére.

II.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint
a jegyzőt a pályázat ellenjegyzésére.
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