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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés 204/2011. (X.27.) számú határozatával döntött a „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című DDOP-3.1.3/D-11 pályázati jogcímen
a „Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében”
címmel pályázat benyújtásáról.
A hivatkozott határozat alapján a pályázat benyújtásához saját erőként 250.000 Ft-ot biztosított a
Közgyűlés.
A támogatási döntés alapján a megvalósítási munkák összköltsége 4 979 633 Ft, a támogatási arány
95%, mely alapján 248 982 Ft a saját forrás.
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 5. sz. melléklete 9.
pontja felhatalmazása alapján az idei évben is lehetőség van az önkormányzatok, illetve társulásaik
meghatározott célú európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrásainak kiegészítésére. Az
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi
támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján azon
önkormányzatok, nyújthatnak be pályázatot saját forrás kiegészítésére, amelyek a költségvetési
törvény alapján meghatározott kedvezményezetti körbe tartozik, így például, ha a 2011. évben az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek,
ezért idén Szekszárd is szerepel a pályázói körben
Bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatokat ellátó intézményekben megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések esetében az EU Önerő Alap 6/2012. (III.1.) BM rendelet 3 § (1)
bekezdés c) pontja alapján 40 %, azaz 99 593 Ft lehet.
A 3 § (6) bekezdés alapján az alábbi feltétel vállalásával 5%-kal növelhető az önerő támogatás
mértéke:
„Ha a pályázó a pályázatban csatolt nyilatkozatában vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához
szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy
a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében
értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés
során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot alkalmazza, akkor az EU Önerő Alap
támogatás maximális mértéke 5 százalékponttal megemelkedik, kivéve, ha a támogatás mértéke eléri
a pályázó saját forrásának 100%-át.”
A vállalás teljesítésével az EU Önerő Alap 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján 45 %, azaz 112 042
Ft lehet.
Érdemes megfontolni jelen esetben, hogy az 5%-os önerő növekmény csekély összegére (12.449 Ft)
tekintettel, vállalja-e Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 fő közfoglalkoztatott személy
alkalmazását a projekt teljes ideje alatt. Az 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával járó
adminisztrációs költségek önmagukban és a bérköltség arányaiban nagyságrendileg nagyobb
mértékű kiadást eredményeznének, ezért az önerő 5 %-os növelését nem javasoljuk a Tisztelt
Közgyűlésnek.

A pályázat megköveteli, hogy a képviselő-testületi határozat tartalmazza a pályázó megnevezését, a
képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának számát, a tervezett fejlesztés, pontos
megnevezését, összköltségét, pénzügyi ütemezését, pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves
ütemezését, a saját forrás biztosításának módját, amely megfelel a rendelet 1. § 6. pontjában
foglaltaknak. Erre tekintettel szükséges a korábbi Közgyűlés határozat kiegészítése, módosítása.
A benyújtási határidő a fenti pályázók esetében 2012. október 1.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.
Szekszárd, 2012. június 19.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által megpályázott „Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz.
Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében” című, DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 azonosító
számú fejlesztést megvalósítja.
2. A Közgyűlés 204/2011. (X.27.) szekszárdi öh. számú határozat 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a
projekt megvalósításához saját erőként 248 982 Ft –ot biztosít az alábbiak alapján:
A fejlesztés pénzügyi ütemezésben:
bruttó (Ft)
Év
Beruházási költség
2012
248 982
Összesen
248 982
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
bruttó (Ft)
Források megnevezése
EU Alapokból igényelt forrás összege
A Pályázó saját forrása
A beruházás összköltsége

2012. év
4 730 651
248 982
4 979 633

Összesen
4 730 651
248 982
4 979 633

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a
teljes projekt összeget az Önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre előre szóló
költségvetési tervében (gördülő tervezés) a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú
kiadások között nevesítetten szerepelteti.”
3. A Közgyűlés pályázatot nyújt be az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM
rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján saját forrás kiegészítésére. A Közgyűlés egyúttal
nyilatkozik, hogy amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból,
akkor azt más módon biztosítani fogja.
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához szükséges saját erőt az EU Önerő Alap támogatásból (annak nyertessége esetén),
továbbá a fennmaradó mértékben saját költségvetésében biztosítja.
5. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat benyújtásához szükséges pályázati
dokumentációk előkészítésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására, a jegyzőt azok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

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

6. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a jegyzőt pedig
annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
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Megjegyzés [Frey T1]: Nem muszáj
csatolni, de beilleszteni nem lehet, mert kb.
50 oldal és csak egy sor érdekes belőle.

