Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére.
Tárgy: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések
megvalósítására.
Pályázhat a települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és
járda felújítására, karbantartására.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, ez 10 ezer fő
lakosságszám alatti településen 15 millió forint.
A támogatás mértéke:
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra
jutó adóerő-képességétől. Ez Izsák esetében 19.576 Ft/fő. Ennek megfelelően a támogatás a
fejlesztési költség 75 százaléka. A támogatás bruttó összeg, melyből az általános forgalmi adó
nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a
támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az
ÁFA levonási jogáról.)
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal
vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági
engedély,
- nem felel meg az Áht.50.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50.§ (4) bekezdése szerint köztartozása van,
- adósságrendezési eljárás alatt áll,
- pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte.
Pályázat benyújtása:
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. Az elektronikusan
benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén a rendszeresen keresztül történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához történő postai úton való megküldésével
vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy
hitelesített másolati példányban.

-2A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
- elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május 2. 16:00 óra
- papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3.
A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen.
Benyújtandó dokumentumok:
1.) Az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő pályázati adatlap, mely tartalmazza az Áht.50.§
(1) és (4) bekezdések, az Ávr. 75.§ (2) bekezdés alapján a pályázati adatlap szerinti
nyilatkozatokat (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva.)
2.) Árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés eredeti vagy hitelesített másolati
példánya,
3.) Az Ávr.75.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó – 30
napnál nem régebbi igazolás eredeti példánya (képviselő-testületi határozat a biztosítandó
saját forrás összegszerű megjelölésével),
4.) A fejlesztési kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál
nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata.
5.) A fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített fénykép dokumentáció, amely
beazonosítható módon mutatja be a pályázati célt (pl. melyik utcára vonatkozik az úrfelújítás
stb.) (legfeljebb 10 db).
6.) Hatósági igazolás vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges
hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött).
A beérkezett pályázatokról a miniszter 2017. július 17. napjáig dönt. A pályázati feltételeknek
megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók tartaléklistára kerülnek.
Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a
támogatói okiratban foglalt műszaki- szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rendszerben 3
munkanapon belül tehet meg.
A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló
határidőt követő 7 munkanapon belül történik. A támogatást a miniszter utalványozása
alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.
Elszámolható költségek:
a) szilárd burkolatú közutak felújítása,
b) szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,
c) a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd,
felüljáró,áteresz, 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, útburkolati jelek
visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése)
A c.- e) pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók
csak a. és b pont szerinti támogatási igényhez kapcsolódóan maximum 20 %-ának mértékéig.

-3A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2019.
február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42
rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban
az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással a
kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási időn belül keletkezett, pénzügyileg
rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan
beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és
rendeltetésszerű felhasználásáról.
Az elkészített költségbecslések és érintett utcák:
- Árpád utca
3.369.000 Ft
- Bartók utca
1.595.720 Ft
- Kisfaludy utca
1.664.080 Ft
- Katona J. utca
1.931.360 Ft
- Ősz utca
2.186.220 Ft
- Somogyi Béla utca 2.973.000 Ft
- Összesen:
15.905.600 Ft
ÁFA 25 %
4.294.512 Ft
Mindösszesen:
20.200.811 Ft
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a pályázat benyújtását.
I z s á k, 2017. április 19.
(: Mondok József:)
polgármester
Határozat-tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt
„ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”kiírásra. A pályázat
keretében az Árpád, Bartók, Kisfaludy, Katona József, Ősz és Somogyi utcákban lévő
önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak felújítását kívánja az önkormányzat
megoldani, mivel ezek rossz állapota az ott közlekedők élet- és vagyonbiztonságát
veszélyeztetik.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati támogatás felüli 5.200.811 Ft-ot 2017. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges mellékletek beszerzése,
valamint a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal, illetve 2017. április 30.
Felelős: Mondok József polgármester

