A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma: 53/2020.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2020. július 8. napján
14.30 órakor megtartandó ülésére

döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette:

Takácsné Gehring Mária jegyző

A törvényességi ellenőrzést végezte: ----------------Tárgyalja:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: 2020. 07.06.

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melynek
keretében az ab) pont szerinti alcél esetében 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó
óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztésére, felújítására, belső
átalakítására (a továbbiakban: óvodafejlesztés) lehet támogatást igényelni. A pályázati kiírás
az előterjesztés mellékletét képezi. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési
támogatás melynek mértéke a pályázó adóerő-képessége alapján a fejlesztési költség 95 %a, ami azt jelenti, hogy nyertes pályázat esetén az önkormányzatnak saját erőként a
beruházási költség 5 %-át kell biztosítani. Az ab) pont szerinti alcél esetében elnyerhető
támogatás maximális mértéke 30 millió forint. A támogatás bruttó összeg, amelyből ÁFA
nem igényelhető vissza.
A pályázatot elektronikusan kell nyújtani. A pályázat lezárását követően generált
nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő
megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását. A pályázat benyújtásának határideje:
2020. július 10. A pályázat elbírálásáról szóló miniszteri döntés/döntések várható határideje:
2020. október 16.

A pályázat keretében 7144 Decs, Ady Endre utca 12-16. (hrsz: 418.) cím alatt lévő TeszVesz Óvoda épület szeretné Decs Nagyközség Önkormányzata korszerűsíteni, felújítani.
Az épületen belüli 5 db foglalkoztató teremben (52,68 m2/foglalkoztató) a szalagparketta
burkolat elkopott, repedezett, átnedvesedett, dohos/kellemetlen szagot áraszt a vízszigetelés
hiánya miatt. Az esetleges egészségkárosító hatása miatt a komplett padlóburkolat
cseréjére, vízszigetelésre, tehát új padló rétegrendre van szükség. Az épülethez tartozó
villamos hálózat (az 5 db foglalkoztató és a hozzájuk tartozó öltöző és mosdó, a logopédus
szoba, foglalkoztató/óvónői szoba, folyosó és 3 db irodahelyiség) felújítása/korszerűsítése
szükséges.
A projekt tervezett költségei az alábbiak:
Nettó

ÁFA

Bruttó

Támogatás

Önerő

Építési költségek

23 031 180 Ft

6 218 419 Ft

29 249 599 Ft

27 787 119 Ft

1 462 480 Ft

Egyéb közvetlen költségek

1 150 000 Ft

310 500 Ft

1 460 500 Ft

1 387 475 Ft

73 025 Ft

Mindösszesen

24 181 180 Ft

6 528 919 Ft

30 710 099 Ft

29 174 594 Ft

1 535 505 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a pályázat
benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Határozati

javaslat

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton való részvételre
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) jóváhagyja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátását
szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra 7144 Decs, Ady Endre
utca 12-16. (hrsz: 418.) cím alatt lévő Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini
Bölcsőde épületének korszerűsítésére,, felújítására vonatkozó pályázat
benyújtását. A projekt támogatási intenzitása 95%, a tervezett
elszámolható kiadások összege bruttó 30 710 099 Ft.
Határidő: 2020. július 6.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
b) a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításához szükséges
önerőt, 1 535 505 Ft-ot Decs Nagyközség Önkormányzata 2021. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2020. július 6.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
c) felhívja a Decsi Közös Önkormányzati Hivatalt a pályázat benyújtásával
kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére.
Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
d) felhívja a Decsi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a pályázat
eredményét terjessze döntéshozó elé.
Határidő: pályázatról szóló döntés kézhezvételét követően
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
Határozatról értesül: DKÖH pü.-i oszt., helyben
irattár

