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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját 

forrásának biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására (a pályázati felhívást a 2. melléklet tartalmazza). 

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 székhelyhivatalának fejlesztése, 
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. 
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az 
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztésének megvalósulása. 

A pályázati alcélok áttekintését követően javasolom, hogy az Önkormányzat a belterületi utak 
felújítására nyújtson be pályázatot. 

A pályázat elektronikus benyúj tási határideje 2018. május 2. 16.00 óra. 
Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 50 OOO OOO Ft. 
A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől 
függ, ami Kőbánya esetében 49 295 Ft. Ilyen mértékű adóerő-képesség esetén 50%-os 
támogatási intenzitásra jogosult az Önkormányzat. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. javaslata alapján sikeres pályázat esetén a támogatási összegből 
az Újhegyi lakótelep belső útj ainak 4. ütemére, azaz a Sibrik Miklós út, Mádi utca, Újhegyi 
sétány és Harmat utca által határolt területen belüli belső utak és az utakhoz kapcsolódó járdák 
felújítására kerülhet sor. Ez a terület a 42309/12 helyrajzi számú közterület, mely természetben 
a Kővágó utcát és a Dombtető utcát teljes hosszában jelenti. (a költségvetést a 3. melléklet 
tartalmazza). 
A pályázati cél megvalósításához szükséges saját forrás rendelkezésre áll a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önk01m ányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23 .) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 54. és 73. során. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Z1t. által készített költségvetés szerint 
a) a felújítás összköltsége mindösszesen bruttó 151 011 255 Ft, 
b) az igényelhető támogatás (legfeljebb az összköltség 50%-a) bruttó 50 OOO OOO Ft, 
e) a szükséges önkormányzati forrás bruttó 101 011 255 Ft. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
75. § ( 4) bekezdés a) pontja szerint a pályázat benyújtásához csatolni kell a Képviselő-testület 
30 napnál nem régebbi határozatát a biztosítandó saját forrás rendelkezésre állásáról a pontos 
összeg megjelölésével. 



II. Hatásvizsgálat 

2017-ben az Újhegyi lakótelep belső útjainak 3. ütemében a Harmat utca, Tavas utca, Bányató 
utca és Újhegyi sétány által határolt területen belüli utak burkolatának felújítására került sor. 
Az Újhegyi sétány középső szakasza a 2013. évi TÉR_KÖZ pályázat keretében újult meg, 
valamint ennek folytatásaként a sétány többi részének átépítését támogatta a Fővárosi 
Közgyűlés 200 OOO OOO Ft-tal. 

Az Újhegyi lakótelep belső útjainak 4. ütemében a Sibrik Miklós út, Mádi utca, Újhegyi sétány 
és Harmat utca által határolt területen belüli utak elöregedett, több helyen hiányos burkolatának 
megújítására kerülhet sor. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
című pályázat pozitív elbírálása esetén 50 OOO OOO Ft-ot lehet elnyerni támogatás formájában. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrészének 
fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 5/2018. (II. 23 .) önkormányzati rendelet 12. melléklet 54. (Újhegyi ltp. belső utak 
felújítása), valamint 73. (Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi 
adója) bruttó 101 011 255 Ft összegben rendelkezésre áll. 
A feladat megvalósítását az Önkormányzat egyébként is tervezte, az elvégzett előkészítő 
munkálatok lehetővé teszik a sikeres pályázat lebonyolítását. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében fo glalt határozatot. 

Budapest, 2018. április ,, ~ '1 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . .12018. (IV . .... ) határozata 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját 

forrásának biztosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat pozitív elbírálása esetén az 
Újhegyi lakótelep belső útjai, azaz a Sibrik Miklós út, Mádi utca, Újhegyi sétány és Harmat 
utca által határolt területen belüli utak (helyrajzi szám: 42309/12) felújítása pályázati cél 
megvalósulása érdekében a szükséges önrész rendelkezésre bocsátása céljából bruttó 
101 011 255 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23 .) önkormányzati rendelet 12. melléklet 54. (Újhegyi 
ltp. belső utak felújítása), valamint 73. (Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak 
általános forgalmi adója) sora terhére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Pályázati Kiírás 

2018. 

A helyi önkormányzatokért fe l elős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 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 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.), 

rendelkezéseivel. 

1. A pályázat célja 

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél 
magasabb színvonalon történő ell átása, 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 közlekedés i infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 

Pályázati alcélok: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása , 
(továbbiakban: intézményfejlesztés) 

aa) Meglévő, bölcsőde i ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének - kapacitás 
bővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális - kapacitás bővítéssel nem járó - fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: 
óvodafej lesztés ), 
ac) Egészségügyi alape llátást 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: hivatal fejlesztés) 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás , vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfej lesztés) 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 



Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti cé lok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) 
(intézményfejlesztés) pont sze rinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése 
támogatható. Kizárólag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti alcél esetében i gényelhető egy 
intézményen belül több feladatellátási hel yre támogatás. 

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett 
feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgáljuk az intézmény hatályos alapító 
okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján. 

Az ac) a lpont (egészségügyi fej lesztés) esetén egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy 
az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fej lesztésére igényelhető 

támogatás. 

A b) (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) 
pontjában meghatározott) sportl étesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás. 

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen 
működő hivatal fejlesztésére i gényelhető támogatás. 

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati 
kiírás szerinti valamennyi támogatható fe ladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél 
nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető. 

Amennyiben a fejlesztéssel érin tett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem 
támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfele lően 

arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás . 

2. Pályázók köre 

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázó lehet a telepü lési önkormányzat, 
illetve társulás esetén a társulá s székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott 
intézmény vagy egészségügyi a lapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására , 
amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van . 
A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat 100%-os 
tulajdonában lévő , sportlétes ítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új 
sportlétesítmény létrehozására nyúj thatja be. 
A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat - Budapest Főváros Önkormányzata 
kivételével - a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására , karbantartására 
igényelhet támogatást. 

A továbbiakban Pályázó a fenti alcé loknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, 
illetve az a) (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is. 

3. A támogatás formája 

A pályázaton v issza nem térítendő költségvetési támogatás i gényelhető. 
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4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege 

Pályázati 
Rendelkezésre 

Maximálisan igényelhető támogatás összege 
álló keretösszeg 

alcélok 
millió Ft 

millió Ft 

a) 2 OOO 30 

b) 500 20 
fővárosi kerületi önkormányzatok: 50 

e) 2 500 
megyei jogú városok: 40 

10 OOO fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 30 
l O OOO fő lakosságszám alatti települések: 15 

5. 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 költségvetési törvény 2. melléklet 1.1 .e) pontja 
szerinti adóerő-képességet jelenti. 
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési 
önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra. 

Fejlesztési Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján 

alcél 
0- 18.000 Ft/fő 18.001-25 .000 Ft/fő 25.001-40.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő felett 

a) 
fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség 

95%-a, 85°/o-a, 75°/o-a, 50%-a, 

b), e) 
fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség 

85°/o-a, 75%-a, 65%-a, 50%-a, 

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem 
igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás 
felhasználásáról nettó módon ke ll elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási 
jogáról.) 
A pályázatban szereplő beruházás, felújítás kö ltségvetését úgy kell megtervezni , hogy az megfeleljen 
a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak. 

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely 
hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő 
beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vál latja annak megszerzését 20 18. 
szeptember 14-éig, vagy vállalását nem teljesíti ; 
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; 
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a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van ; 
adósságrendezési eljárás a latt áll ; 
a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra 
igényel támogatást; 
a pályázati kiírás közzététe le előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat 
szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás 
korábbi , mint a pályázati ki írás közzétételének időpontja); 
pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós 
forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban 
részesült. 

6. Pályázatok benyújtása 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a 
továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül , az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. 
Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül 
történik. 
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a 
továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével , vagy az Igazgatóságon 
személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. 
A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni , ha a helyi önkormányzat az a lább megjelölt 
határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az 
ebr42 rendszerbe feltöltötte , a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a papír alapon benyújtandó 
további dokumentumokat postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír 
alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen . 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 
elektronikus feltöltés lezárása: 2018. május 2. 16:00 óra 
papír alapon történő benyújtás: 2018. május 3. 

E határidők elmulasztása jogvesz tő . 

7. Benyújtandó dokumentumok 

A benyújtott pályázatnak tarta lmaznia kell: 

Pályázati a lcélok 

Sor-
Benyújtandó dokumentumok: 

szám a) 
b) 

aa) 1 ab) 1 ac) 1 ad) 

4 

Benyújtás 
módja 

P=papír alapon, 
EP= 

e) elektronikusan 
és papír alapon 

is 



Pályázati alcélok 

Sor
szám 

Benyújtandó dokumentumok: 
a) 

aa) ab) ac) ad) 

2 

3 

4 

az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő 

pályázati adatlap, mely tartalmazza az Áht. 50. § 
( 1) és ( 4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés 
alapján a pályázati adatlap szerinti 
nyilatkozatokat (kinyomtatva, aláírva, 
bélyegzővel ellátva) 
áraján lat vagy 
költségvetés/költségbecslés 
hitelesített másolati néldánva 

eredeti 
tervezői 

vagy 

az Avr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti -
saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál 
nem régebbi igazolás eredeti példánva 
(képviselő-testületi határozat a biztosítandó 
saiát forrás össze!!szerű me!!ielölésével) 
a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os 
önkormányzati tulajdont al átámasztó) 30 napnál 
nem régebbi T AKARNET rendszerből 

lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának 
másolata 
fejlesztéssel érintett feladatellátási helyre, 

X 

X 

X 

X 

5 telephelyre vonatkozó működési engedély hiteles x 
másolata 
köznevelési intézmény egységes szerkezetbe 

6 foglalt , hatályos alapító okiratának hiteles 
másolata 

7 OEP finanszírozási szerződés hiteles másolata 

a fejlesztéssel érintett épületről , létesítményről 

készített fénykép dokumentáció, amely 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X 

8 beazonosítható módon mutatja be a pályázati célt x x x x 

9 

10 

11 

(pl. melyik utcára vonatkozik az útfelújítás stb.) 
(legfeljebb IOdb) 

a pályázó önkormányzattó l eltérő fenntartó 
esetén a fenntartó fej lesztésre vonatkozó 
támogató nyilatkozata 

a helyi sportfej lesztési koncepció elfogadásáról 
szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési 

határozat 
jogerős hatósági engedély, (hatósági 
engedélyhez kötött fejlesztés esetén) vagy 
hatósági igazolás vagy tervezői nyilatkozat 

X 
arró l, hogy a fejlesztéshez nem szükséges 
hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem 
engedélyhez kötött) 

5 

X X X 

b) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

c) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Benyújtás 
módja 

P=papír alapon, 
EP= 

elektronikusan 
és papír alapon 

is 

EP 

p 

p 

EP 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

EP 



Pályázati alcélok 
Benyúj tás 

módja 

Sor-
Benyújtandó dokumentumok: 

P=papír alapon, 

szám a) EP= 
b) e) elektronikusan 

és papír alapon 

aa) ab) ac) ad) is 

szakhatósági igazolás az épület ál lapotáról , 
12 amennyiben a fej lesztendö, fel újítandó épület X X X X p 

jelen leg balesetveszélyes vagy életveszélyes 

8. Hiánypótlás 

A pályázatok szabályszerűségi , formai és tatta lmi felülvizsgá latát, a szükséges hiánypótlást az 
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapj án végzi. 

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtás i határideje: 
20 18. május 23 . E határ idő e l mulasztása j ogvesztő. 

Amennyi ben a fe lülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati 
kiírásnak nem fe lel meg, az Igazgatóság a hiánypót lás keretében felszó lítja a Pályázót a jogosulatlan 
pályázatrész visszavonására. A hiánypótlás keretében nincs l ehetőség az eredeti pályázati cé l 
módosítására. 

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljes íti, és emiatt a 
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot - egy máso lat i példány 
megtartásával - , az ok megjelö lésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti , 
hogy pályázata érvénytelen . 

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tu lajdon i lapon 
valam int a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, út-, járdafejlesztés esetén 
utcanév, pályázatnak megfele l ő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hite lt érdemlően nem 
igazo lta, hogy annak módosítását kezdeményezi , úgy a pályázat nem támogatható. 

A papír alapon beérkezett - a pályázati kiírásnak megfe l elő - pályázatokat az Igazgatóság a 
hiánypótlás lezáru ltát követően , 20 l 8. június 1-jéig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter (továbbiakban: miniszter) részére. 

9. Pályázat elbírálása, döntés 

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként: 
Bö lcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos he lyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma, 
Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás 
gyermekek száma, 
Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók 
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A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége, 

Megvalósítandó műszaki tartalom, 
Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota. 

Előnyt élveznek 
intézményfejlesztés esetén 

a. a fenntartási köl tségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, 
hőszigetelés, fütéskorszerüsítés ), illetve 

b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megva lósulására 
irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik. 

sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében 
a. a sportlétesítmény több település kiszo lgálására alkalmas vagy válik alka lmassá, 
b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá, 
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul , 
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül. 

belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által 
igénybe vett utak felújítására irányulnak. 

A döntés alátámasztására a mini szter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti . 
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt. 
A miniszter - a pályázatban megjelö lt müszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a pályázó által 
fe lállított rangsor figyelembevételével - az igényeltnél alacsonyabb összegü támogatás megítélésére 
is jogosult. 
Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt müszaki tartalomra uniós vagy 
egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás 
megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el , kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy 
szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett a támogatási 
cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. 

A miniszteri döntés határideje: 2018. augusztus 31. 

A min iszter az előirányzat terhére legkésőbb 2018. október 16-áig további döntést hozhat. 
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek. 
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs l ehetőség. 

10. Döntésről való értesítés1 támogatói okirat kiadásának rendje 

A miniszter döntéséről a Pályázó a döntést követő 10 munkanapon belül értesül az ebr42 rendszeren 
keresztül. 

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet 
tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó 
fejlesztéssel kapcsolatos jogerős hatósági engedélyek megléte. 

A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben - a pályázatban tett 
nyilatkozata szerint - nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet vagy ha 
rendelkezik a szükséges engedélyekkel, akkor a döntés közlését követő 10 munkanapon belül 
elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről. 
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Amennyiben a Kedvezményezett pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tarta lmaz és a 
pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel , 10 
munkanapon belül elektronikus levélben értesül a döntésről. 
A pályázat benyújtásakor hatósági engedél lyel nem rendelkező nyertes Pályázóknak 2018. 
szeptember 14-ig kell a hatósági engedély beszerzéséről nyilatkozni az ebr42 rendszerben, valamint 
ugyanezen határnapig a jogerős hatósági engedély hite les másolatát az Igazgatóságon keresztül a 
miniszter részére meg kell küldeni. Amennyiben az engedély meglétét e határidőig a nyertes pályázó 
nem igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti. 

Amennyiben a Pályázó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a megvalósítandó cé lokhoz hatósági 
engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtását követően bebizonyosodik, hogy a jelzett 
tevékenység mégsem engedé lyköteles, akkor a Pályázónak erről az illetékes hatóság erre vonatkozó 
nyi latkozatát ke ll 2018. szeptember 14-éig rögzíteni az ebr42 rendszerben, ill etve e határnapig papír 
alapon megküldeni az Igazgatóságon keresztül a miniszter részére. 

A pályázati feltételeknek megfelelő , de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázó 
tartaléklistára kerül. 

A tartaléklistán szerep l ő önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek 
meglétét 2018 . szeptember 14-é ig ke ll rögzíteni az ebr42 rendszerben, illetve e határnapig papír 
alapon megkü ldeni az Igazgatóság útján a miniszter felé. 

Az e l őirányzat terhére, a tarta léklistán szerep lő , a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllye l -
l egkésőbb 2018. szeptember 14-éig - rende l kező önkormányzat pályázatairól a min iszter 2018. 
október 16-áig dönt. A tarta lékli stán szerep l ő , támogatásban részesülő Pályázó az ebr42 rendszeren 
keresztül a döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül , majd a döntés közlését követő 10 
munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesü l a támogatás feltételeiről. 

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyi latkozata szükséges a támogatói 
okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rendszerben 3 munkanapon be lül 
tehet meg. Ennek elmulasztása e etén a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén 
a Kedvezményezettel egyeztetn i szükséges. Amennyiben az egyeztetés l O munkanapon belü l nem 
vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát. 

A miniszteri döntésrő l a támogatásban nem részesült Pályázó az elutasítás indokát is tartalmazó 
elektronikus levélben 2018. november 30-áig értesül. 

11. Támogatás folyósítása 

A támogatási · összeg fo lyósítása a támogatói okiratok elfogadására rende lkezésre álló határidőt 

követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése 
esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter 
utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja. 
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12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek 

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmény infrastrukturáli s fejlesztéséve l, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel 
támogatás: 

A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló épület 
felújítására, fejlesztésére ( e lsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre), 
a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, 
Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület 
esetében a települési önkormányzat l 00%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, 
felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére. 
Nem használható fel a támogatás 

a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, 
b. épület bővítésére , 

c. kerítés építésére és javítására, 
d. út, járda, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély 

kötelezővé nem teszi, 
e. játszótéri eszközök beszerzésére, 
f. tornaterem, tornaszoba, vagy sportcélú eszközök beszerzésére, 
g. étkeztetési feladate llátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, 

egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) 
kialakítására, felújítására, 

h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére, 
1. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra , eszközbeszerzésre, 
J. számítástechnikai eszköz beszerzésére. 

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő , sportlétesítményként üzemelő 

létesítmény fejlesztésével , felúj ításával , illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos 
költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása 
támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, 
tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és 
utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. 

Belterületi utak, járdák, hidak esetében 
A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, 
korszerüsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat. 

Elsődleges cél: 
a. szilárd burkolatú közutak felújítása, 
b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása, 

Egyéb kapcsolódó cél: 
c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerüsítése (pl. híd, 

felüljáró , áteresz, a lagút, aluljáró, támfal), 
d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény 

felújítása, korszerűsítése , kialakítása (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő 

rácsok cseréje), 
e. út tartozékainak fe lújítása, korszerüsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása , 

ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló 
oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, 
gyalogosvédő létes ítmények felújítása, korszerüsítése). 
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A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem 
támogathatók, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként 
kapcsolódóan számolhatók el azok költségei , a beruházási összköltség maximum 20%-ának 
mértékéig. 
Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, 
amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő , továbbá beton vagy aszfalt burkolattal 
rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton , kockakő burkolattal el látott 
út). 
Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető , kerékpárút vagy parkoló 
felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a 
felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik, és ez a tulajdoni lap szerint is 
igazo lható . 

Közös szabályok 

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (igényelt támogatás és a minimálisan vállalandó önerő 
összege) 10%-áig számolható e l. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek 
(különösen a beruházás megvalósítása érdekében felmerült tervezési , engedélyezési , szállítási 
munkák ellenértéke, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. 

A támogatás terhére nem számolható el: 
a pályázat szerinti fej lesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerinti, a pá lyázati kiírás 
közzététe lének időpontj a előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiál lított számla 
(szám lák), 
pályázati kiírás előtt kifizetett számlák, 
személyi juttatások, 
késedelmi pótlék, kötbér, 
büntetések, pótdíjak költségei , 
gépjármű-vásárlás, 

használt eszköz vásárlás, 
sikerdíj . 

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így 
módosított fe ltételekkel is támogatható lett volna . A támogatói okirat szerinti célok módosításának a 
Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem 
eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének 
meghosszabbítását. 

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megva lósításától 
számított l O 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 kezdő időpontja nem lehet korábbi , mint a pályázati kiírás 
közzétételének időpontja . A támogatás felhasználásának végső határideje: 2019. december 31. Az e 
határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. 
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13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 3 L-ei fordulónappal , az éves 
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül , de legkésőbb 

2020. február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 
rendszeren keresztül , valamint papíralapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az 
Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás 
dokumentumaival , felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal , azok 
összesítőjével , fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a 
támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. 
A beszámoló eredeti és másolati példányához a számlák hiteles másolatát kell benyújtani. A számlák 
eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgá ló 
fejlesztések 2018. támogatás terhére elszámolva" záradékot. 

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll 
rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá papír 
alapon a felülvizsgálati adatlap csatolásával , a pénzügyi és szakmai beszámoló egy példányának 
továbbításával értesíti a minisztert. A pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni , vagy teljes 
elfogadásáról a miniszter dönt, amely döntésének megalapozásához a Kedvezményezettet további 
dokumentumok benyújtására szólíthatja fel. A miniszter a támogatás felhasználásról készített 
elszámolásról szóló döntéséről írásban értesíti a Kedvezményezettet. 

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról , támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §
ának, az Ávr. 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján 
lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. 

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti 
módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a 
Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek. 

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht. , az Ávr. és a támogatói okirat 
tartalmazza. 

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Fi/mák Vera 
vera.fi/mak@bm.gov.hu; valamint Kukely Anikó aniko.kukely@bm.gov.hu) fordulhatnak. 

1 L 



so, Tétel szövege Mennylsf! Egyse 

'"' . ' 
1. Bontási és kieaészít6 munkák 

1 Szegélykövek bontása megtámasztó 2000 m 
betonnal együtt 

2 Aszfalt járdaburkolat bontása 3 cm vtg-ban 60 m3 

3 Elvágás aszfallburkolaton 400 m 

4 Aszfaltburkolat marása állag 3 cm vtg-ban 11500 m2 

5 Aszfalt út-járda pályaszerkezet bontása 220 m3 
15-20 cm vtg-ban 

6 Sebességcsökkentö küszöbök elbontása 20 m3 
alappal együtt 25 cm -ban (5 db) 

7 Szerelt sebességcsökkentő bordák bontása 6 db 

8 Bontoll törmelék felrakása , elszállitása lerakóhelyre 845 m3 
. lerakóhelyi díjja l együtt 

9 Csatorna aknafedlapok szintbehelyezése (FCSM 32 db 
szabv. )rács cserével 

10 Víznyelő akna tisztítása , javítása, víznyelőrács 30 db 
szintbehelyezése (FCSM szabv. )rács cserével 

11 Elzáró szerelvények szinlbehetyezése 30 db 

12 Fák gyökérzetének visszavágása szegélyek 30 db 
közelében 

13 Közmúkezelői szakfelügyelet 
5 db 

II . 111b , föld és sziklamunka 
1 

1 Földkiemelés bevágásban, feltöltés vagy deponia 400 m3 

l készités, gépi erővel , szállitás 200 m-en belül 

2 Földfelesleg jármúre rakása gépi erővel, szállítás 400 m3 
lerakóhelyre .............. km távolságra 

3 Zöldfelület rendezése. helyreállítása 1100 m2 
humuszterílés, füvesítés 

4 Tükörkészités tömörítés nélkül, gépi erővel 1500 m2 
kiegészítö kézi munkával 1-JV. lalajosztályban. 
simitó hengertéssel . 

5 Agyazat készítése , homokos kavicsból 200 m3 
10-15 cm vtg-ban, tömörités nélkül 

6 Tömörítés bármely tömöritési osztályban , gépi 750 m3 
erővel, tömörségi fok: 95%(attalaj+ágyazat) 1 

Ill. Útépítés i munkák 
1 

1 Kiemelt szegély készítése, C12/15-XN(H) -32-F1 900 m 
beton alapgerendával- és megtámasztással , 
hézagotással előregyártott beton szegélyelemekböl 
15X25 cm 

2 Meglévő beton kiemelt szegély javitása, hézagok 1000 m 
felújítása 

3 Süllyeszetett szegély készítése. C12/15-XN(H)-32- 900 m 
F1 beton alapgerendáva1- és megtámasztással , 
hézagolással eh5regyártott beton szegélyelemekböl 
15X20 cm 

4 Járda szegély készítése C12/15-XN(H) -32-F1 beton 200 m 
atapgerendával- és megtámasztással , hézagolássat 
előregyártott beton szegélyelemekböl 6X.20 cm 

5 Hőálló geotextilia bilumenemulziós ragasztása 1900 m2 
meglévő repedések felelt és meglévő 
burkolatcsallakozásoknák 

6 CKI - T2 cementstabillzációs alapréteg készítése 10- 185 m3 
15 cm vtg-ban 

7 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése. AC-11 jelü 570 m3 
keverékkel az alatta lévő réteg felületének elOzetes 
letakaritásával és bitumenemulziós 
lepermetezésével , 3,5- 5,5 cm vastagságban 

8 Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. AC-11 jelü 35 m3 

1 
keverékkel az alatta lévő réteg felületének előzetes 
letakaritásával és bitumenemulziós 
lepermetezésével , 4.0 cm vastagságban 1 

9 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése. AC-8 jelú 52 m3 
1 keverékkel az alatta lévő réteg felületének elOzeles 

lelakaritásával és bitumenemulziós 
lepermelezésével, 3,0 cm vastagságban járdához 

10 öntöttaszfalt buf1(01at készítése 3,0 cm vtg-ban MA- 22 m3 
4 jelű keverékkel 

11 Taktilis burkolaljet elemek elhelyezése gyalogos 30 m2 
átkelöhelynél -és járdakeresztezéseknél 2 cm 
cementhabarcs ágyazatba rakva 

1 

12 Sebességcsökkentő küszöbök építése 8 80 m2 
cm térkőburkolattal , 3 cm zllzalék ágyazatba 
fektetve 

13 Sebességcsökkentő bordák épitése 8 cm 38 m2 
térkőburkolattal , 3 cm zllzalék ágyazatba fektetve 

14 Útburkolati jelek készitése 170 m2 

1 
Nettó összesen: 

AFA 27% 

Bruttó összesen: 

Bp. X.ker Újhegyi lakótelep be ls(5 úthálózat burkolat felújitás 
IV.1 ütem ( Sibrik M. út-Újhegyi sétány között( 

ÚTÉPÍTÉS 
Költségbecslés 

falla os költsHI retel költsHI Összesen 
anvan d; anvan d; •+d 

45 959 OOO 

0 1000 0 2000000 2 OOO OOO 

0 5000 0 300000 300 OOO 

0 750 0 300000 300 OOO 

0 3000 0 34500000 34 500 OOO 

0 6000 0 1320000 1 320 OOO 

0 6000 0 120000 120 OOO 

0 1500 0 9000 9 OOO 

0 4000 0 3380000 3 380 OOO 

45000 20000 1440000 640000 2 080 OOO 

30000 15000 900000 450000 1 350 OOO 

0 5000 0 150000 150 OOO 

0 10000 0 300000 300 OOO 

0 30000 0 150000 150000 

5 492 500 

0 1200 0 480000 480 OOO 

0 3500 0 1400000 1 400 OOO 

1000 300 1100000 330000 1 430 OOO 

0 700 0 1050000 1 050 OOO 

3000 1500 600000 300000 900 OOO 

10 300 7500 225000 232 500 

67 455 OOO 

2500 1200 2250000 1080000 3 330 OOO 

200 300 200000 300000 500 OOO 

2100 1100 1890000 990000 2 880 OOO 

1700 1000 340000 200000 540 OOO 

750 200 1425000 380000 1 805 OOO 

10000 2000 1850000 370000 2 220 OOO 

70000 8000 39900000 4560000 44 460 OOO 

65000 7000 2275000 245000 2 520 OOO 

75000 8000 3900000 416000 4 316 OOO 

90000 10000 1980000 220000 2 200 OOO 

4000 3000 120000 90000 210000 

5000 3000 400000 240000 640 OOO 

5000 3000 190000 114000 304 OOO 

3500 5500 595000 935000 1 530 OOO 

118 906 500 

32 104 755 

151 011 255 


