
 Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. április 26. napján tartot rendkívüli ülésre 

1. napirendi pont

Az  önkormányzat feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt  pályázat  esetében  az
elsődleges  célként  a  Kökényszeg  utca  bevezető  útszakaszainak  felújítása  ,  illetve  a  Duna  utca
önkormányzat szakaszának útelújítása let megjelölve. Erre a két utcára megkaptam az ajánlatokat,
csatoltam, fotókkal együt.  

Kivitelezés ára összesen: 11.910.264 Ft+Áfa  ( Brutó 15.126.035 Ft)

A Kökényszeg utca esetében ( ez a legrosszabb útminőség az önkormányzat utak közül) a két bekötő
út (utca eleje és vége) felújítása az ajánlat tárgya. Az elején (Szavai csatorna mellet rész) részleges
javítás a kanyarban (it megsüllyedt az útszakasz), illetve az út elején, teljes kopóréteg aszfaltozás  az
egyenes középső szakaszig. Az utca hátsó részén félpályás pályaszerkezet javítás és aszfaltozás teljes
szélességben a  kanyar  előt szakaszig.  Helyszíni  bejárással  egyeztetem a  munkálatokat,  az  utca
középső része változatlan marad, mert ennek javítása még nem indokolt (szakértői javaslat alapján).

A Duna utca felújítási ajánlata szintén bejárással egyeztetve. A K szegély és a térkőbontások bizonyos
kapubejáróknál értendők, a teljes útszakasz AC 11 kopóréteget kapna 5 cm vastagságban.     

A  két  útszakasz  felújítási  költsége  kb.  megegyezik  az  maximálisan  igényelhető  15  millió  Ft
támogatással. Önrész vállalási aránya: 15% ( 2.250.000 Ft + 126.035 Ft )

Határozat javaslat:

Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázatról

Vámosszabadi Község Képviselő-testülete úgy határozot, hogy a 2017. évi önkormányzat 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű kiírásra pályázatát benyújtja és a 
részvételhez szükséges saját forrást biztosít az alábbi alcél megvalósítására:

- belterület utak, járdák, hidak felújítása: 2.376.035.- Ft.- saját forrása a Kökényszeg 
utca  és a Duna utca önkormányzat tulajdonú útszakaszok felújítására.

-

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester

Határidő: 2017. május 2.



Önkormányzat  eladatellátást szolgáló  ejlesztések támogatása pályázat (össze oglalás)

A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartot 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  önkormányzat tulajdonú,  belterület közlekedési  infrastruktúra  fejlesztések  meg-
valósulása. 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Pályázat alcélok: 

a) Kötelező  önkormányzat feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztése,  felújítása,  (továbbiakban:
intézményfejlesztés)
Maximálisan igényelhető támogatás összege 30 millió Ft.  A támogatás maximális mértéke 95%.

aa) Meglévő,  bölcsődei  ellátást  nyújtó  intézmény  épületének  vagy  helyiségének
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, 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: sportejlesztés) 
Maximálisan igényelhető támogatás összege 20 millió Ft.  A támogatás maximális mértéke 85%.

c) Belterület utak, járdák, hidak felújítása
Maximálisan igényelhető támogatás összege 15 millió Ft.  A támogatás maximális mértéke 85%.

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerint célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot

Pályázat elbírálása, a döntést megalapozó értékelési szempontok  őként: 

-  Bölcsőde  és  óvoda  fejlesztése  esetén  az  intézménybe  járó  hátrányos  helyzetű  és  halmozotan
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 érintet épület(rész) állapota. 



Előnyt élveznek 
- intézmény ejlesztés esetén 

a.  a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, 
fűtéskorszerűsítés), illetve 
b.  azon pályázatok, amelyek olyan energetkai 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. építészet és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul, 
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül. 

-  belterület utak,  járdák,  hidak  esetében  azok  a  pályázatok,  amelyek  a  tömegközlekedés  által
igénybe vet utak felújítására irányulnak.

A pályázat adatlap lezárásának és benyújtásának határideje - elektronikus feltöltés lezárása: 2017.
május 2. 16:00 óra - papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3.
A miniszteri döntés határideje: 2017. július 17.

Támogatás  elhasználása, elszámolható költségek:
 Intézmény ejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonban lévő, kötelező önkormányzat feladatot
ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel
támogatás: 
-  A  pályázat  benyújtásának  időpontjában  a  feladatellátás  helyszíneként  funkcionáló  épület
felújítására,  fejlesztésére  (elsősorban  fűtéskorszerűsítésre,  nyílászárócserére,  hőszigetelésre),  az
épületel kapcsolatos karbantartási munkálatokra, 
- a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére,
 - Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében a
települési  önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület  átalakítására,  felújítására,  szolgáltatás
átköltöztetésére. 
- Nem használható  el a támogatás 

a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, 
b. kerítés építésére és javítására, 
c. út, parkoló kialakítására, 
d. játszótéri eszközök beszerzésére, 
e. tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére, 
f. konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek
(pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására, 
g. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 h. szolgálat lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 i. számítástechnikai eszköz beszerzésére. 

 Sportfejlesztés  esetében az  önkormányzat  tulajdonában  lévő,  sportlétesítményként  üzemelő
létesítmény  fejlesztésével,  felújításával,  illetve  új  sportlétesítmény  létrehozásával  kapcsolatos
költségekre  igényelhető  támogatás.  Kizárólag  olyan  létesítmény  fejlesztése  vagy  kialakítása
támogatható,  amelyet  az  adot önkormányzat  területén  működő  köznevelési  intézmények
gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a
diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. 



Belterület utak,  járdák,  hidak  esetében  -  A  támogatás  a  belterület,  önkormányzat tulajdonú
közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat. 

a. szilárd burkolatú közutak felújítása, 
b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása, 
c. a fejlesztéssel érintet 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,  útburkolat jelek
visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése) –

 A c.-e. pontokban meghatározot munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak az
a.  és b.  pont szerint 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
úteste  szabályosan  lerakot kő  vagy  műkő,  továbbá  beton  vagy  aszfalt  burkolatal  rendelkezik
(aszfalt, aszfaltmakadám, itatot makadám, beton, kockakő burkolatal ellátot út).

 Önálló  kerékpárút  felújítására  támogatás  nem  igényelhető,  kerékpárút  felújításával  kapcsolatos
költségek  kizárólag  abban  az  esetben  számolhatók  el,  ha  azok  a  felújítandó  út  vagy  járda
elválaszthatatlan részét képezik (ez a tulajdoni lap szerint is igazolható)

Eszközbeszerzés  pályázat célonként  a  beruházási  összköltség  10%-áig  számolható el.  A  fejlesztés
megvalósítása  során felmerülő  egyéb költségek (különösen tervezési,  engedélyezési,  lebonyolítási
költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja
meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.


