
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés száma: 66/2020.   

Iktatószám: H/838-3/2020.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2020. július 9-i rendes ülésére  

 

 

 

Tárgy: Döntés a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása - 2020” tárgyú pályázaton indulásról, valamint saját forrás 

biztosításáról 

              

  

 

Előkészítette:  dr. Filó-Szentes Kinga jegyző 

 

Előterjesztő:   Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  

    Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: egyszerű többségű szavazat 

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 

 

 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásra.  

 

Pályázók köre:  települési önkormányzatok 

A támogatás formája:  vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

 

Pályázati alcélok: 

 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 

(továbbiakban: intézményfejlesztés)  

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének - 

kapacitásbővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása;  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (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 

létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  

 

A támogatás mértéke:   

 

Fejlesztési 

alcél 

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján 

0– 18.000 Ft/fő 18.001 – 25.000 Ft/fő 25.001-50.000 Ft/fő  50.000 Ft/fő felett 

a) 
fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség 

95%-a, 85%-a, 75%-a, 50%-a, 

b), c) 
fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség 

85%-a, 75%-a, 65%-a, 50%-a, 

 

A támogatás maximális összege:  

 

Pályázati célok 

Rendelkezésre álló 

keretösszeg  

millió Ft 

Maximálisan igényelhető támogatás összege  

millió Ft 

a) 3 000 30 



b) 500 20 

c) 5 500 

fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 

megyei jogú városok: 50 

10 000 fő lakosságszám feletti városok: 40 

10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20 

 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 2020. július 10.  

 

A miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.  

 

Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. A 

fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, 

közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment) 

összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. 

 

A támogatás terhére nem számolható el:  

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák, 

- személyi juttatások, 

- késedelmi pótlék, kötbér,  

- büntetések, pótdíjak költségei,  

- gépjármű-vásárlás,  

- használteszköz vásárlás, 

- egyszer használatos eszköz beszerzése, 

- sikerdíj, 

- lakossági tájékoztatás, egyéb költség. 

 

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos 

jogszabályok betartásával - kell használnia. 

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a 

Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait. 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021. december 31. Az e határnapig fel 

nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 

Szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása: támogatás felhasználását követő 60 napon 

belül, de legkésőbb 2022. február 28-ig. 

 

Belterületi utak pályázat – c) pályázati alcél 

 

A támogatás a települési önkormányzat közigazgatási területén, a tulajdonában lévő út, híd és 

járda felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.  

 

Tekintettel arra, hogy az Ady Endre utca egy része tekintetében 2018-ból rendelkezésünkre 

állnak a műszaki dokumentációk, ezért jelen pályázat kapcsán javasoljuk, hogy útjavításra 

[c) alcél] nyújtson be az Önkormányzat támogatási igényt.   

 

Az Ady Endre utcarész tekintetében elkészíttettük a műszaki dokumentációk felülvizsgálatát, 

ugyanakkor a jelen előterjesztéshez ezeket az anyagokat még nem csatoljuk, ugyanis azok 

tervező által történő aláírattatása még folyamatban van. 

 



A tervezett útfelújítás a Szada 576, 580, 588/6, 592/3 és 593/2 helyrajzi számú ingatlanokat 

érinti. 

 

A beruházás műszaki tartalma:  

 

A 311,45 méter hosszú út, a kétoldali szegélyezéssel együtt 4,5 m széles. Mindkét oldalon cca. 

0,5, 0,5-1,00 méter széles nemesített padka épül. Az út szegélyezését a bal oldalon végig futó 

40/20/15 cm-es méretű előre gyártott beton süllyesztett szegély, jobb oldalon 25/25/10-15 cm-

es méretű előre gyártott beton „K” szegély építésével kell kialakítani. A szegélykő elemeket 

homokos kavicságyazatra épített C 10-32/FN betongerendára kell helyezni, és 

cementhabarccsal szükséges kifugázni. A Kertalja utca útcsatlakozásánál szintén 25/25/10-

15 cm-es méretű előre gyártott beton „K” szegély épül. Az útcsatlakozás a meglévő Ady E. 

utcához szintben, míg a Kertalja utcához 6,0 m sugarú szegélyívvel kerül kialakításra. 

 

Kialakított pályaszerkezet: 

Útalap M56 jelű, 30 cm 

AC 11 aszfalt kopóréteg 4,0 + 2,0 cm 

 

A beruházás tervezett költségbecslése 29.924.933 Ft. Az adóerőképességet (62 439 Ft) 

figyelembe véve  a pályázat esetében a fejlesztési költség 50 %-a, azaz 14.962.467 Ft saját 

forrás (önerő) biztosítása szükséges. 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Az előterjesztés melléklete: pályázati kiírás tájékoztatásul 

 

Szada, 2020. július 2. 

 

 

 

 

           Pintér Lajos 

          polgármester 

 

 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (VII. 9.) KT-határozat  

 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot kíván benyújtani 

belterületi út felújítása tárgyában.  

 

2. A Képviselő-testület a pályázati kiírás 1. pont c) szerinti belterületi út felújítása tárgyú 

pályázat keretében a tulajdonában lévő Szada belterület 576, 580, 588/6, 592/3 és 593/2 

helyrajzi számú ingatlanok tekintetében kívánja a beruházást megvalósítani, melyhez a 

fejlesztési költség 50 %-ának megfelelő bruttó 14.962.467 Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatást igényel. A Képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően a bruttó 14.962.467 

Ft összegű saját forrást a 2020. évi költségvetése általános tartaléka terhére - 2021-ben történő 

megvalósítás esetén a 2021. évi költségvetésében - biztosítja.  

 



3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatásból megvalósuló beruházását a 

beruházás megvalósításától számított tíz évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a 

működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.  

 

4. A Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a pályázati 

kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 

beszerzési eljárások lefolytatására, nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, 

a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a támogatói okirat elfogadására és a pályázat 

megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok előkészítésére és 

aláírására. 

 

Határidő: 2020. július 10.  

Felelős: polgármester 

 


