11/2017.(IV.25.) sz. előterjesztés
11. napirendi pont

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. április 25-i ülésének
11. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi tájékoztató levél érkezett az Önkormányzathoz;
Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony, tisztelt Jegyző Úr!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázati felhívásra, amellyel kapcsolatban a
főbb tudnivalók a következők:
Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
(továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása ab)
kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális — kapacitás bővítéssel nem járó — fejlesztése, felújítása ac)
Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése,
felújítása ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése,
felújítása
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)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
intézményfejlesztés: települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás
székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy
egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására,
amely
100%-os
önkormányzati
tulajdonban
van
b)
üzemelő létesítmény
létrehozására

önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként
fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény

c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása: települési önkormányzat— Budapest
Főváros Önkormányzata kivételével — a közigazgatási területén, tulajdonában lévő
út, híd és járda felújítására, karbantartására
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pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának
határideje: elektronikus feltöltés lezárása: 2017. május
2. 16:00 óra papír alapon történő benyújtás: 2017.
május 3.

Támogatás összege:
a) intézményfejlesztés: maximum 30 millió Ft
b) sportfejlesztés: maximum 20 millió Ft
c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása:
fővárosi kerületi önkormányzatok: maximum 50 millió Ft megyei jogú városok:
maximum 40 millió Ft
10 000 fő lakosságszám feletti települések: maximum 30 millió Ft
10 000 fő lakosságszám alatti települések: maximum 15 millió Ft
Támogatás mértéke: a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó
adóerőképességétől függően 50%-tól 95%-ig

A napirendet a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és javasolja a
Testületnek, hogy a 2017. évi pályázati lehetőség keretében a Sportöltöző épület külső
hőszigetelésére, belső burkolatának felújítására, festésre, terasz felújításra és villanyszerelési
munkálatokra nyújtsunk be pályázatot.
Kérem a Testületet, vitassa meg a napirendet és fogadja el a Bizottság javaslatát.
Piliscsév, 2017. április 12.

Határozati javaslat:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő testületének …./2017. (IV.25.) határozata
az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ellátása”
támogatásra benyújtott pályázatról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját, és
egyetért az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ellátása” támogatására, a
Sportöltöző belső felújítására benyújtott pályázattal.
Felelős:
Határidő:

Kosztkáné Rokolya Bernadett
2017. április 30.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

