Új napirendi pont
33. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. május 28-i rendes ülésére
Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra”

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet
Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”
A pályázat célja
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott 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
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések
megvalósulása.
Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
(továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése
támogatható, de egy pályázat az aa)-ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is
tartalmazhatja.
Az ac), ad) és c) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény
épületének, egészségügyi alapellátás esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó
épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális
fejlesztésére igényelhető támogatás.
Közös feladatellátás esetén az ad) alpont szerint kizárólag a székhely hivatal
fejlesztésére igényelhető támogatás.
A támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy
lakosra jutó adóerő képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a
2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4 %-át
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jelenti. Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke Dombóvár Város Önkormányzata
tekintetében 5 %, mivel az adóerő képesség 0 - 18.000,- Ft/fő közé esik.
A pályázók köre
Az 1. a) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve
társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az önkormányzati
tulajdonban lévő, általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátás esetén az
általa működtetett épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására.
Az 1. b) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros
Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével – a közigazgatási
területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet
támogatást.
Az 1. c) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a
tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására,
illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.
Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat,
illetve az 1. a) pont esetén társulás is.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 9. 16.00 óra.
A miniszteri döntés határideje a támogatásról: 2015. augusztus 6.
Fentieket figyelembe véve az alábbi fejlesztésekre vonatkozóan javaslom a pályázat
beadását:
1. Bezerédj Amália Óvoda
Műszaki tartalom: 4 db vizesblokk felújítása a csővezetékek és szerelvények
cseréjével, burkolási és festési munkákkal.
Költségvetés: bruttó 9.200.000,- Ft

2. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki tartalom: akadálymentesítés, valamennyi ablak cseréje
Költségvetés: bruttó 21.000.000,- Ft

3. DVMSE
Műszaki tartalom: parkettacsiszolás, kopolit helyett normál üveg beépítés
Költségvetés: bruttó 8.350.000,- Ft
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4. Út- és járdafelújítások
Műszaki tartalom: a teljes útfelület marása és új aszfalt burkolat készítése
- Perczel utca
19.400.000,- Ft
- Gárdonyi utca
19.150.000,- Ft
- Munkácsy utca
17.600.000,- Ft
- Kéknefelejcs utca
9.220.000,- Ft
- Bezerédj utcai járda
6.200.000,- Ft
- Teleki utca 1-3 járda
4.300.000,- Ft
- Kossuth utcai járda
9.530.000,- Ft
Összesen:
85.400.000,- Ft
Dombóvár Város Önkormányzatának adóerő képességét figyelembe véve a
minimálisan biztosítandó saját erő mértéke 5 %, amely a fejlesztések tekintetében
összesen az alábbiak szerint alakul:

Fejlesztés megnevezése
Bezerédj Amália Óvoda
Dombóvári
Közös
Önkormányzati Hivatal
DVMSE
Út és járdafelújítások
Mindösszesen

Költségvetés (bruttó Ft)
9.200.000,-

Szükséges önerő (Ft)
460.000,-

21.000.000,-

1.050.000,-

8.350.000,85.400.000,123.950.000,-

417.500,4.270.000,6.197.500,-

Fentieket figyelembe véve Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatok
benyújtását és a szükséges önerőt 2015. évi költségvetéséből támogassa.

Határozati javaslat 1.
Bezerédj Amália Óvoda felújítási munkáira pályázat benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra”
1. A fejlesztés megvalósulási helye:
Bezerédj Amália Óvoda
Cím: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33.
Hrsz.: 1078
2. A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
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Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2015. év
460.000,0
8.740.000,0
0
9.200.000,-

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtására és aláírására.

Határidő: a pályázat benyújtására 2015. június 9.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Városüzemeltetési Iroda

Határozati javaslat 2.
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal felújítási munkáira pályázat
benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra”
1. A fejlesztés megvalósulási helye:
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.
Hrsz.: 2
2. A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2015-2016. év
1.050.000,0
19.950.000,0
0
21.000.000,-

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtására és aláírására.
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Határidő: a pályázat benyújtására 2015. június 9.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Városüzemeltetési Iroda

Határozati javaslat 3.
A DVMSE felújítási munkáira pályázat benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra”
1. A fejlesztés megvalósulási helye:
DVMSE
Cím: 7200 Dombóvár, Földvár utca
Hrsz.: 1890
2. A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2015. év
417.500,0
7.932.500,0
0
8.350.000,-

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtására és aláírására.

Határidő: a pályázat benyújtására 2015. június 9.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Városüzemeltetési Iroda

Határozati javaslat 4.
Út- és járdafelújításokra pályázat benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
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melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra”
1. A fejlesztés megvalósulási helye:
Cím: 7200 Dombóvár, Perczel utca
Hrsz.: 385
Cím: 7200 Dombóvár, Gárdonyi utca
Hrsz.: 6278/1 és 6278/2
Cím: 7200 Dombóvár, Munkácsy utca
Hrsz.: 4469
Cím: 7200 Dombóvár, Kéknefelejcs utca
Hrsz.: 2494
Cím: 7200 Dombóvár, Bezerédj utcai járda K-i oldalon
Hrsz.: 1291
Cím: 7200 Dombóvár, Teleki utcai járda K-i oldalon
Hrsz.: 2228/3
Cím: 7200 Dombóvár, Kossuth utcai járda K-i oldalon
Hrsz.: 89/4

2. A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2015-2016. év
4.270.000,0
81.130.000,0
0
85.400.000,-

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtására és aláírására.

Határidő: a pályázat benyújtására 2015. június 9.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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