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Döntés pályázat benyújtásáról

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel pályázatot hirdetett. A pályázaton való induláshoz és a beruházás megvalósításához szükséges önerő biztosításához a képviselő-testület döntése szükséges.
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen hirdetett pályázatot.
A pályázat az alábbi alcélokat tartalmazza (Őrbottyán által pályázható):
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (továbbiakban:
intézményfejlesztés):
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) épület vagy helyiség 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: sportfejlesztés)
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c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Egy önkormányzat az a) és c) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.
Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatási összege az a) pont esetében 40 millió, a b) pont esetében 20
millió, a c) pont esetében 20 millió forint. Őrbottyán adóerő-képessége alapján az a) pont esetében
a támogatás maximális mértéke 95%, az önerő 5%, a b) és c) pontok esetében 85% és 15%.
Beadási határidő: 2022. február 04. (elektronikusan)
Javasolt pályázati cél:
- Babits Mihály utca (Árpád utca – Szilágyi Erzsébet utca közötti szakasz – 1234 hrsz.) szilárd
burkolatának felújítása
A fejlesztés összköltsége bruttó 23.380.000 Ft. A támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség
85%-a, azaz bruttó 19.873.000 Ft. A vállalandó önerő minimális költsége a fejlesztési költség 15%a, azaz bruttó 3.507.000 Ft.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezeteket.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A pályázati kiírás szerint
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

A pályázati önrészt az önkormányzat éves költségvetésének beruházási kiadások során kell biztosítani.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2022.
(I. 26.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázat keretében a Babits Mihály utca (Árpád utca –
Szilágyi Erzsébet utca közötti szakasz – 1234 hrsz.) szilárd burkolatának
felújítására.
A biztosítandó saját erőt az önkormányzat a 2022. éves költségvetésében
a beruházási kiadások előirányzat terhére 3.507.000 forint összegben biztosítja.
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Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

polgármester
2022. február 04.
pénzügyi iroda és műszaki és beruházási iroda

Őrbottyán, 2022. január 12.
Előterjesztő:
........................................................
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
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