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Tisztelt Közgyűlés!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot
hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
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: in tézményfejlesztés)
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 (a továbbiakban: óvodafejlesztés;,
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiségfejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés);
ad) Közös önkormányzat székhelyhivatalának fejlesztése, felújítása (a továbbiakban:
hivatalfejlesztés).
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) (intézményfejlesztés) és b) (sportfejlesztés) alpontok szerinti célok közül
csak az egyikre nyújthatott be pályázatot. Az Önkormányzat ezt mérlegelve a b) és a c) pont szerinti cé lokra nyújtotta be pályázatát.
A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.
25.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésével felhatalmazta a polgármestert, hogy - a pályázat benyújtásáról, és a saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az önkormányzat
által Magyarország központi költségvetésében megtervezett előirányzatokra benyújtani kívánt támogatá si igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás rendelke zésre állásáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés
szükséges.
Tekintettel arra, hogy a pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 2016. június 2-a volt a
pályázat benyújtásra került, de a fent ismertetett rendelkezés értelmében a támogatási szerződés megkötéséhez szükség van a közgyűlés támogató döntésére is.
A benyújtott pályázatban pályázati alcélként a következők kerültek megjelölésre és kidolgozásra:
1. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény
létrehozása: a Százszorszép Óvoda (Debrecen, Széchenyi u. 65.) épületében 60 m2-es tornaszoba
kialakítása bruttó 11.200.395 Ft értékben
Bekerülési összege:
építési munkák:
8.159.760 Ft + ÁFA = 10.362.895 Ft
eszközbeszerzés:
787.700 Ft + ÁFA = 837.500 Ft
Összesen:
8.947.460 Ft + ÁFA = 11.200.395 Ft
Ebből támogatás (65 %):
bruttó 7.280.257 Ft
önerő (35 %):
bruttó 3.920.138 Ft

2. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása összesen bruttó 73.250.056 Ft értékben:
a) a Laktanya utca újraaszfaltozása 5 cm kopóréteggel, új, kétoldali kiemelt szegély építése:
40.864.420 Ft + ÁFA = 51.897.814 Ft
b) a kétoldali járda 90 %-ának felújítása 3,5 cm aszfaltburkolattal, illetve a maradék 10 % teljes
körű átépítése: 11.841.830 Ft + ÁFA = 15.039.125 Ft
c) aknafedlapok és víznyelő rácsok átépítése, szintbe emelése: 3.096.450 Ft + ÁFA = 3.932.491 Ft
d) tervezés, műszaki ellenőrzés: 1.874.508 Ft + ÁFA = 2.380.626 Ft
Összesen:
57.677.208 Ft + ÁFA = 73.250.056 Ft
Ebből támogatás (65 %):
bruttó 47.612.536 Ft
önerő (35 %):
bruttó 25.637.520 Ft
A pályázati támogatási arány 65 %-os, így a fentieknek megfelelően összesen:
- a pályázat teljes bruttó bekerülési összege 84.450.451 Ft
- támogatás (65 %):
54.892.793 Ft
- a vállalt önerő (35 %):
29.557.658 Ft
A miniszteri döntés határideje: 2016. augusztus 5. A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok
elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül történik. A támogatást a miniszter
utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 6/2016.
25.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése alapján

(II.

1./ jóváhagyja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
közösen meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra történő pályázatok
benyújtását az alábbiak szerint:

a)

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény
létrehozása: a Százszorszép Óvoda (Debrecen, Széchenyi u. 65.) épületében 60 m 2-es tornaszoba
kialakítása;
- Projekt összes költsége: 11.200.395,- Ft;
- A projekt elszámolható költsége (65%): 7.280.257,- Ft;
- Szükséges önerő mértéke (35%): 3.920.138,- Ft;

b)

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: a Laktanya utca újraaszfaltozása 5 cm kopóréteggel, új,
kétoldali kiemelt szegély építése, járda felújítása, aknafedlapok és víznyelő rácsok cseréje;
- Projekt összes költsége: 73.250.056,- Ft;
- A projekt elszámolható költsége (65%): 47.612.536 Ft;
- Szükséges önerő mértéke (35%): 25.637.520,- Ft.

2./ Sikeres pályázat esetén az 1./ pontban meghatározott fejlesztések megvalósítása érdekében az Önkormányzat által elnyerhető támogatáshoz szükséges önrészt, a megvalósítás teljes költségének 35%-át,
összesen 29.557.658,- Ft-ot, azaz huszonkilencmillió-ötszázötvenhétezer-hatszázötvennyolc forintot,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet „Beruházási kiadások” címet viselő 5. melléklet 4. címen, 4.2.26. alcímen elkülönített
„IKKK (Intermodális Közösségi Közlekedési Központ) támogatott költség” sora terhére biztosítja az
alábbiak szerint:
a)

Az 1./a) pont szerinti beruházás esetében bruttó 3.920.138,- Ft, azaz bruttó hárommillió-kilenc százhúszezer-egyszázharmincnyolc forint összegben,
b) Az 1./b) pont szerinti beruházás esetében bruttó 25.637.520,- Ft, azaz bruttó huszonötmillió-hatszázharminchétezer-ötszázhúsz forint összegben.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: sikeres pályázat esetén azonnal
Felelős: a Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2016. június 16.
Dr. Papp László
polgármester

