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A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés pályázatok benyújtásáról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hónapokban több olyan pályázat került kiírásra, melyeken Őrbottyán Város Önkormányzata
is elindulhat. A pályázatok egy részénél a pályázaton való induláshoz a képviselő-testület döntése
szükséges.
1.

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására a nemzetgazdasági miniszter hirdetett pályázatot. Pályázatot az a települési önkormányzat nyújthat be, amely a központi költségvetésből az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatásban részesül.
A pályázat célja az óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló
konyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése.
A pályázati kiírás az alábbi alcélokat tartalmazza az önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztésére:
a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítése,
b) új konyha létesítése,
c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése,
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítése, felújítása, akadálymentesítése, új étkező, étterem kialakítása,
A maximális támogatási igény pályázóként 40,0 millió forint. Őrbottyán adóerő-képessége alapján a
támogatás maximális mértéke 95%, az önerő 5%.
Beadási határidő: 2016. június 29. 16 óra (elektronikusan)
Javasolt pályázati cél:
A Központi Napsugár Óvoda épületében található konyha fűtéshálózatának és szellőzési rendszerének korszerűsítése, konyhatechnológiai eszközbeszerzéssel.
A fejlesztés keretében bruttó 15.102.139 Ft értékben a fűtéshálózat és a szellőző-rendszer felújítására, valamint a konyha eszközparkjának bővítésére (új fagyasztó láda, hűtőszekrény, mikrohullámú
sütő, burgonya koptatógép, étkező asztalok, stb.) kerül sor bruttó 7.159.988 Ft értékben. A teljes beruházási összköltség 22.262.127 Ft. Az igényelhető maximális támogatás mértéke a fejlesztési költség
95%-a, azaz 21.149.021 Ft. A vállalandó önerő minimálisköltsége a fejlesztési költség 5%-a, azaz
1.113.106 Ft.

2.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter hirdetett pályázatot.
A pályázat az alábbi alcélokat tartalmazza (Őrbottyán által pályázható):
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (továbbiakban: intézményfejlesztés):
aa) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális–kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
ab) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény
létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Egy önkormányzat az a) és b) 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 30 millió, a b) pont esetében 20
millió, a c) pont esetében 15 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: 2016. június 2. 16 óra (elektronikusan)
Javasolt pályázati cél:
Az ac) fejlesztési cél tekintetében a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása.
Az új egészségház megépítésével a meglévő felnőtt orvosi rendelők felszabadulnak, így lehetőség
nyílik a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat számára egy tágasabb rendelő és tanácsadói
szobák kialakítására.
A felújítást követően a gyermekorvosi rendelő váró mérete megduplázódik, elkülöníthetővé válik térben a beteg és egészséges rendelés, továbbá külön tanácsadói szobát kapnak a védőnők is.
A felújítás építési költsége bruttó 8.834.223 Ft A támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség
95%-a, azaz bruttó 8.392.512 Ft. A vállalandó önerő minimálisköltsége a fejlesztési költség 5%-a,
azaz bruttó 441.711 Ft.
Az eszközbeszerzés költsége bruttó 879.048 Ft A támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség
95%-a, azaz bruttó 835.096 Ft. A vállalandó önerő minimálisköltsége a fejlesztési költség 5%-a, azaz
bruttó 43.952 Ft.
A fejlesztés összköltsége bruttó 9.713.271 Ft. A támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség
95%-a, azaz bruttó 9.227.608 Ft. A vállalandó önerő minimálisköltsége a fejlesztési költség 5%-a,
azaz bruttó 485.663 Ft.
A c) fejlesztési cél tekintetében a Damjanich utca szilárd útburkolatának felújítása, karbantartása 115
m hosszúságban.
A felújítás összköltsége 6.795.554 Ft. A támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 85%-a,
azaz 5.776.221 Ft. A vállalandó önerő minimálisköltsége a fejlesztési költség 15%-a, azaz 1.019.333
Ft.
Az ac) és c) fejlesztési célokhoz összesen 1.504.996 Ft önerő biztosítása szükséges.
3.

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása

A pályázaton vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás igényelhető és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. A települési önkormányzatok alapvetően az
alábbi jogcímek közül választhatnak:
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−

igazgatási feladatok ellátására,

−

óvodai felatatok ellátására,

−

iskolaműködtetési feladatok ellátására,

−

szociális alapellátási feladatok ellátására,

−

gyermekétkeztetési feladatok ellátására,

−

kulturális feladatok ellátására,

−

településüzemeltetési feladatok ellátására,

−

egészségügyi alapellátásra,

−

jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség,

−

a NAV által megállapított fizetési kötelezettség.

Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot.
Beadási határidő: az év során folyamatosan, de legkésőbb 2016. június 30. 16 óra (elektronikusan)
Javasolt pályázati cél:
A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.28.163/2013/51. számú ítéletével Pető
György, Pető Attila és Pető Tibor felpereseknek korlátozási kártalanítás ügyben a bírósági felülvizsgálat során 16.800.000 Ft kártalanítási összeget ítélt meg.
A korábbi bírósági döntés alapján már kifizetett kártalanítási összeget levonva 12.044.761 Ft és kamatai kifizetésére kötelezett az önkormányzat.
Ugyanezen pályázat keretében, de külön igénylés és eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázathatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerinti települési támogatások 2016. évi kifizetéséhez. Egy önkormányzat egy
alkalommal pályázhat. A támogatás vissza nem térítendő.
Beadási határidő: 2016. július 15. 16 óra (elektronikusan)
4.

Épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

A kormány a „Széchenyi 2020” keretében pályázatot írt ki a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló középületek energiahatékonysági felújítása érdekében.
A pályázat keretében az alábbi szakmai célt szolgáló tevékenységek támogathatók:
−

Épületek hőtechnikai adottságainak javítása épülethatároló szerkezetek fejlesztésével

−

Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület
villamosenergia-ellátásához (önállóan nem támogatható)

Beadási határidő: 2016. június 15-től legkésőbb 2018. június 15. (értékelési határnapok)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50, maximum 250 millió forint lehet.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Javasolt pályázati cél:
Az igényelhető támogatás összegét, és a pályázati értékelési szempontokat (A fejlesztés által elérhető
egy GJ éves energia-megtakarításra eső nettó beruházási költség, egy tonna/év széndioxid megtakarítás költsége, a primer energiafogyasztás megtakarítás mértéke a fejlesztés előtti állapothoz képest)
figyelembe véve, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok közül az általános iskola épületének
és a polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítására lehet a legkedvezőbb pályázatot benyújtani.
A javasolt fejlesztési projektek ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal épületének hőszigetelése
és a nyílászárók cseréje, valamint az általános iskola Rákóczi Ferenc utca felőli épületrészének energetikai felújítása (külső hőszigetelés és napelemes-rendszer kiépítése).
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezeteket.
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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 költségvetésének beruházási kiadások sora biztosítja beruházási
célfeladat módosítással.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZAT-TERVEZET
6.1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2016. (V. 25.) határozata az
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére. A biztosítandó saját
erőt Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 1.113.106 forint összegben biztosítja.
6.2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2016. (V. 25.) 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 gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítására,
- a Damjanich utca szilárd útburkolatának felújítására, karbantartására.
A biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítására bruttó 485.663 forint összegben, a Damjanich utca szilárd útburkolatának felújítására bruttó
1.019.333 forint összegben, azaz összesen 1.504.996 forint összegben biztosítja.
6.3. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2016. (V. 25.) határozata a „Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a „Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” című pályázat keretében 12.044.761 Ft
+kamatai összegű jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján Őrbottyán Város Önkormányzatát
terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséhez.
6.4. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016. (V. 25.) határozata a „Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása” pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a „Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása”című pályázat keretében Őrbottyán Város Önkormányzata által nyújtott, a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
45. §-a szerinti települési támogatások 2016. évi kifizetéséhez.
6.5. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016. (V. 25.) határozata az
„Épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára”
pályázatról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az „Épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázat
keretében
a) a polgármesteri hivatal épületének, és
b) az általános iskola épületének energetikai felújítására

Őrbottyán, 2016. május 23.
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