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Egyszerő szótöbbség!
Tisztelt Közgyőlés!
A Közgyőlés 223/2011. (XI. 16.) számú határozatával döntött a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címő DDOP-3.1.3/D-11 pályázati jogcímen a „Szekszárdi Városi
Bölcsıde bıvítése” címő pályázat benyújtásáról.
Sikeresen pályáztunk a projekt összköltsége 95 738 456 Ft, a támogatási arány 95%, mely alapján 4 786 923
Ft a saját forrás.
Az idei évben is lehetıség volt a Magyarország 2012. évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 5. melléklete 9. pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatok, illetve társulásaik meghatározott
célú európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrásainak kiegészítésére. Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata az idén jogosult az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján
(Továbbiakban: rendelet).
A rendelet 3 § (1) bekezdés c) pontja alapján a támogatás mértéke 40 % (Tehát a vállalt önerı mértékének
40%-a) és a rendelet 3. § (6) bekezdése lehetıvé teszi az önerı támogatás mértékének további 5%-kal történı
növelését az alábbiak alapján:
Ha a pályázó a pályázatban csatolt nyilatkozatában vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges
munkaerıt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy a Kbt. hatálya alá
tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében értékelhetı, a munkanélküli vagy
tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési
szempontot alkalmazza, akkor az EU Önerı Alap támogatás maximális mértéke 5 százalékponttal
megemelkedik, kivéve, ha a támogatás mértéke eléri a pályázó saját forrásának 100%-át.
A Közgyőlés a 128/2012. (VI.28.) számú határozatával döntött a saját forrás BM EU Önerı Alapból történı
kiegészítésrıl, valamint a plusz 5 %-os önerı támogatáshoz szükséges feltételt is vállalta. A pályázott összeg
így a vállalt önerı (4 786 923 Ft) 45%-a, azaz 2 154 115 Ft.
A döntés alapján a 128/2012. (VI.28.) számú határozat 4. pontjában vállalta a rendelet 3. § (6) bekezdés
alapján, hogy a két feltétel közül a másodikat alkalmazza, azaz a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai
során a Kbt. szerint a részszempontok körében értékelhetı, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli
rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot alkalmazza.
Az EU Önerı Alap támogatás pályázati anyagainak készítése során, valamint a közbeszerzési tanácsadó
cégünkkel és a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során kiderült, hogy a vállalható feltételek
közül kedvezıbb az önkormányzat számára a rendelet 3. § (6) bekezdés feltételei közül az elsı feltétel
vállalása: a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerıt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony
keretében veszi igénybe. Valamint a Kincstár kérésére a határozati javaslat 2. pontjában a forrásösszetétel
táblázatban a támogatás bontását kérték EU Alapokból igényelt forrás összege és A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás keretében biztosított összeg részekre.
Javasolom a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy a 128/2012.(VI.28.) sz. határozatát erre tekintettel módosítani
szíveskedjen.
A pályázat benyújtási határideje 2012. október 1.
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Szekszárd, 2012. augusztus 15.
Horváth István
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 128/2012.(VI.28.) sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nyilatkozik, hogy a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által megpályázott „Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” címő, DDOP3.1.3/D-11-2012-0004 azonosítójú fejlesztést megvalósítja.
2. A Közgyőlés 223/2011. (XI.16.) szekszárdi öh. számú határozat 1. pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához
saját erıként 4 786 923 Ft –ot biztosít az alábbiak alapján:
A fejlesztés pénzügyi ütemezésben:
Év
2012
2013
Összesen

bruttó (Ft)
Beruházási költség
323 898
4 463 025
4 786 923

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
bruttó (Ft)
Források megnevezése
EU Alapokból igényelt forrás összege
A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás
keretében biztosított összeg
A Pályázó saját forrása
A beruházás összköltsége

2012.
év
5 506
273
647
796
323
898
6 477
967

2013.
év
75 871
429
8 926
035
4 463
025
89 260
489

Összesen
81 377
702
9 573
831
4 786
923
95 738
456

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes projekt összeget az
Önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre elıre szóló költségvetési tervében (gördülı
tervezés) a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepelteti.”
3. A Közgyőlés pályázatot nyújt be az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet (a
továbbiakban: rendelet) alapján saját forrás kiegészítésére. A Közgyőlés egyúttal nyilatkozik, hogy
amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból, akkor azt más módon
biztosítani fogja.
4. A Közgyőlés csatolt nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerıt
legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe.
5. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erıt az EU
Önerı Alap támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá a fennmaradó mértékben saját
költségvetésében biztosítja.

6. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat benyújtásához szükséges pályázati
dokumentációk elıkészítésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására, a jegyzıt azok ellenjegyzésére.
7. A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig
annak ellenjegyzésére.”
Határidı:
Felelıs:

2012. október 1.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

