Iktatószám: 3/ 22-16/2015.
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra kiírt pályázat megtárgyalása.

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 3-i rendkívüli ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Tabi Tímea igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A rendkívüli napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet
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,
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), rendelkezéseivel.
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.
A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A maximálisan igényelhető támogatás: 15.000.000 Ft.
A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem
igényelhető vissza. Továbbá az egy főre jutó adóerőképesség alapján a fejlesztési költségek 85 % át kapjuk meg fejlesztésre, a többi 15 %-az önerőt képezi.
Érkezett egy előzetes felmérésre ajánlat, a Via Vomitó Kft.-től, (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 3
belterületi út felújítására, ezek a Bázsai-öböl utca, Vadvirág utca, Rizling utca:
Nettó: 6.638.729 Ft
Áfa: 1.792.457 Ft
Mindösszesen: 8.431.186 Ft.
A fenti összeg önrésze: 2.788.267 Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2015. június 9. 16.00 óra.
A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6.
Támogatás felhasználása, elszámolható költségek:
Belterületi utak, járdák, hidak esetében
- A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához,
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.
a. közutak aszfaltburkolat-felújítása,
b. járdajavítás (pl. beton, aszfalt burkolat felújítás),
c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresz,
alagút, aluljáró, 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 pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók
tartaléklistára kerülnek.

A támogatási kérelemhez csatolni kell a Képviselő-testület határozatát.

Tisztelt Képviselők!
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
HATÁROZATI JAVASLAT:

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (……...) számú Önk.határozat
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat feladatellátását szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázati eljárás 1.b) pontjában előírt, a települési önkormányzat a
közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására nyújt be
pályázatot.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 2.788.267 Ft. önrészt a hatályos
2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza
megtételére.
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