Javaslat
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása című pályázat benyújtására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály
Ó z d, 2017. április 20.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására.
Pályázati alcélok:
a.) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
(intézményfejlesztés),
b.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (hivatalfejlesztés),
c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.
A megjelent kiírás szerint egy önkormányzat az a) - c) alpontok szerinti célok közül csak egyre
nyújthat be pályázatot. Ózd Város Önkormányzata az alábbi célra tervezi pályázat, támogatási
igény benyújtását, az alábbi fejlesztés megvalósítását:
c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 millió Ft.
Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján: 65 %
A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához,
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.
c.1.) szilárd burkolatú közutak felújítása,
c.2.) szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,
c.3.) a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd,
felüljáró, átereszt, alagút, aluljáró, támfal),
c.4.) a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését
szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok,
csatorna, fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
c.5.) út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények
felújítása (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa
cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények
felújítása, korszerűsítése).
A c.3.) – c.5.) pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem
támogathatók, csak az c.1.) és c.2.) pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként
kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség max. 20%-ának mértékéig.
Belterületi utak, járdák, hidak esetében előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a
tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.
A támogatási igényt 2017. május 3-ig lehet benyújtani.
A miniszteri döntés határideje: 2017. július 17.
A belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében az alábbi felújítási munkákra
javaslom pályázat benyújtását:
A./ Ózd, Damjanich út (0-0+828 szelvények közötti) szakaszának burkolatfelújítása 828 m
hosszú útszakaszon
Műszaki tartalom:
- Bontási munkák: aszfaltburkolat marása, elszállítása,
- Felépítményi munkák: aszfaltkopó réteg készítése AC 11 jelű aszfaltból 4 cm

vastagságban, padkarendezés, közműaknák fedlapjainak szintbe helyezése,
- Befejező és forgalomtechnikai munkák.
A fejlesztés költségei:
A beruházás teljes költsége:
Támogatással igényelhető összeg (65 %):
Szükséges önerő:

22.800.000,-Ft
14.820.000,-Ft
7.980.000,-Ft

B./ Zrínyi út 76-tól a Nagyvölgyi útig tartó útszakasz, 770 fm (3850 m²) felújítása.
Műszaki tartalom:
- Bontási munkák: aszfaltburkolat marása, elszállítása,
- Felépítményi munkák: aszfalt kopóréteg készítése AC 11 jelű aszfaltból 5 cm
vastagságban, padkarendezés, útcsatlakozás építése,
- Vízépítési munkák: ároktisztítás, profiligazítás
- Befejező és forgalomtechnikai munkák.
A fejlesztés költségei:
A beruházás teljes költsége:
Támogatással igényelhető összeg (65 %):
Szükséges önerő:

17.113.250,-Ft
11.123.613,-Ft
5.989.637,-Ft

Javaslat:
Ózd Város Önkormányzata nyújtson be támogatási igényt a pályázati kiírás alapján az
előterjesztésben felsorolt fejlesztésekre és fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (IV. 20.) határozata
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása című pályázat benyújtásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.

Ózd Város Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be:
1.1. Ózd, Damjanich út (0-0+828 szelvények közötti) szakaszának burkolatfelújítása 828 m
hosszú útszakaszon az alábbi pénzügyi feltételekkel:
A beruházás teljes költsége:
Támogatással igényelhető összeg (75 %):
Szükséges önerő:

22.800.000,-Ft
14.820.000,-Ft
7.980.000,-Ft

1.2. Ózd, Zrínyi út 76-tól a Nagyvölgyi útig tartó, 770 m útszakasz felújítására az alábbi
pénzügyi feltételekkel:
A beruházás teljes költsége:
Támogatással igényelhető összeg (75 %):
Szükséges önerő:

17.113.250,-Ft
11.123.613,-Ft
5.989.637,-Ft

2.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 35 %, azaz
13.969.637,-Ft összegű önerőt a 2017. évi költségvetésben a Felhalmozási tartalék váratlan
kiadásokra keret terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés
aláírására.

Felelős:
-

A pályázatok benyújtásáért: PH Településfejlesztési Osztály vezetője
Dokumentumok aláírásáért: Polgármester

Határidő: 2017. május 3., illetve a szerződéskötésre folyamatos

