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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. 

 

A pályázatban az alábbi alcélok megvalósítására van lehetőség: 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 

intézményfejlesztés)  

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

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, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, 

felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális 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)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 

A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat a közigazgatási területén, 

tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást. 
 

A c) alcél esetén a maximálisan igényelhető támogatás összege: 15 MFt 

Alsónémedi az adóerő-képessége alapján 50 %-os intenzitásra pályázhat. 

 

Benyújtási határidő: 2017. május 2. 

A miniszteri döntés határideje: 2017. július 17.   
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31. 

 

A lehetséges alcélok közül az idei évben a c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása soron a 

Veresmarthy u. felújítására kívánjuk beadni a pályázatot. Az út felújítása nem építési 

engedély köteles.  

 

A tervezői költségbecslés alapján az út felújítás becsült bekerülési értéke: 24.757.540 Ft+ áfa, 

azaz bruttó 31.442.076 Ft 

Vízelvezetés és forgalomtechika becsült értéke (a beruházási összköltség maximum 20%-ának 

mértékéig számolható el): 3.965.690 Ft + áfa, azaz bruttó 5.036.426 Ft 

Egyéb költségek (a beruházási összköltség maximum 5%-ának mértékéig számolható el):  

 Tervezés: 310.000 Ft + áfa = 393.700 Ft 

 Közbeszerzési eljárás: 300.000 Ft + áfa = 381.000 Ft 

 Műszaki ellenőr: 400.000 Ft + áfa = 508.000 Ft 

Egyéb költségek összesen: 1.282.700 Ft 

 

A teljes beruházási költség: 28.723.230 Ft + áfa = 37.761.202 Ft 

Ebből támogatás: 15.000.000 Ft 
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Önerő: 22.761.202 Ft (17.922.206 Ft + 4.838.996 Ft áfa) 

 

Mivel az önkormányzat az építés során az ÁFÁ-t nem igényelheti vissza, a támogatás bruttó 

elszámolás alapján történik. 
 
 
 

Határozati javaslat 

…./2017. (IV.26.) önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a 2017. évi 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a 

Veresmarthy u. felújításával. 

A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt - 22.761.202 Ft 

(17.922.206 Ft + 4.838.996 Ft áfa) - a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.  

 

Határidő: 2017. május 2. 

Felelős: Vincze József polgármester 

 

Alsónémedi, 2017. április 21. 

   

       Vincze József 

        polgármester 

 

 

Az előterjesztés törvényes! 

 

 

     Dr. Percze Tünde 

            jegyző 


