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Előterjesztés 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. törvény alapján kiírt pályázatokról 

 

 

 

1. előterjesztés száma: 130/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Csordás Sándor 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet - határozati javaslat I 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

• Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

• 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 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján kiírt 

pályázatok benyújtásának lehetősége nyílt meg. 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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. 

 

 

A pályázat keretében lehetőség van az alábbi célok valamelyikének megvalósítására:  
 



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. Az a) 

(intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése 

támogatható. Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen 

belül több feladatellátási helyre támogatás. 

 

 

A maximálisan igényelhető támogatás összege: 

 

az a) pontban megfogalmazott projekt esetén: 30 millió Ft 

a b) pontban megfogalmazott projekt esetén: 20 millió Ft 

a c) pontban megfogalmazott cél esetén: 30 millió Ft (10 000 fő lakosságszám feletti települések) 

 

 

Az igényelhető 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 I.1.c) pontja 

szerinti adóerő-képességet jelenti.  

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési 

önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra. Ez Bicske esetében a 40.000 Ft/fő 

feletti kategóriát jelenti, azaz a fejlesztési költség 50%-ára pályázhatunk. 

 

Fejlesztési alcél  
 

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján  

0-18.000 Ft/fő  18.001-25.000 

Ft/fő  

25.001-40.000 

Ft/fő  

40.000 Ft/fő felett  

 

1. a)  

fejlesztési költség 

95%-a,  

fejlesztési költség 

85%-a,  

fejlesztési költség 

95%-a,  

fejlesztési költség 

50%-a,  

 

1. b), 1. c)  
 

fejlesztési költség 

85%-a,  

fejlesztési költség 

75%-a,  

fejlesztési költség 

65%-a,  

fejlesztési költség 

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 kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási 

jogáról.)  

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését 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 vállalja annak megszerzését 2017. 

szeptember 15-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;  

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;  

- adósságrendezési eljárás alatt áll;  

- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti 

fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint 

a pályázati kiírás közzétételének időpontja);  

- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás 

keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.  

 

 

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 alább 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 legkésőbb az azt követő munkanapon 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: 2017. május 2. 16:00 óra  

- papír alapon történő benyújtás: 2017. május 3.  

 

A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az 

elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.  

 

E határidők elmulasztása jogvesztő. 

 

 



A pályázat keretének lehetőségeit figyelembe véve a „c) Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása” cél megvalósítását javaslom, mely pályázatban az alábbi utcákat a következő 

prioritások szerint kívánjuk szerepeltetni a következő feltételekkel.: 

Az előterjesztésben szereplő hatósági engedélyhez nem kötött, felújítandó utcák sorrendjét, 

pályázatban szerepeltetését, illetve kihagyását, a tervezői költségbecslés befolyásolhatja, mivel a 

pályázat keretében a maximálisan igényelhető támogatási összeg (megközelítése) felhasználása a 

cél. 

Előzőekre figyelemmel a keretösszeg kimerüléséig, annak teljes kihasználása érdekében az alábbi 

sorrend felállítását javasoljuk:  

 

1. Thököly utca* 

2. Madách utca* 

3. Virág köz* 

4. Tószeg utca* 

5. Losonczi utca 

6. Bethlen utca 

 

Amennyiben a Képviselő-testület engedélyhez kötött (*-al jelölt) útfelújítást kíván megvalósítani, 

úgy számolnia kell azzal, hogy a jogerős engedélyt 2017. 09. 15-ig meg kell szerezni. Jelenleg egy út 

(Bajcsy Zsilinszky utca: Apponyi u.-1 sz. út közötti szakasz) építésének engedélyeztetése van 

folyamatban, az engedély várhatóan a nyár folyamán megérkezik. Itt azonban az útépítés feltétele a 

várost ivóvízzel ellátó D300 vezeték cseréje, valamint a csere előtt kerülővezeték építése a 

folyamatos vízellátás biztosítása érdekében.  

 

Tekintettel arra, hogy a pályázatok előkészítése, a lehetséges pályázati alcélok meghatározása, ezek 

függvényében az árajánlatok és/vagy költségbecslések előkészítése folyamatban van, célszerű az 

egyes pályázatoknál a vállalt önerő összegét keretösszegben meghatározni, így nem fordulhat az elő, 

hogy pontos összeg, vagy százalékos mérték meghatározása után a Képviselő-testület döntése 

alapján a pályázat nem, vagy csak csökkentett tartalommal nyújtható be. 

 

A fenti pályázat olyan projekt megvalósítására irányul, amely projekt nagy mértékben hozzájárul a 

településünk fejlődéséhez tőke- és lakosságvonzó képességének fenntartásához és növeléséhez. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti EBR pályázat előkészítéséhez, benyújtásához 

szükséges támogatását biztosítani szíveskedjen. 

 

 

Bicske, 2017. április 20. 

 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a 130/2017 sz. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Tárgy: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 

kiírt pályázaton való részvétel 

 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. 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 támogatásra, szóló pályázaton részt kíván venni. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén: a c) 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat benyújtásáról intézkedjen. 

3. a pályázati alcél megvalósításához a 2017. évi költségvetés tartalék kerete terhére 

maximum 50% önerőt, maximum 30 millió Forint összegben biztosít. 

4. a pályázati alcél megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges kötelezettségvállalások aláírására. 

5. a pályázat keretében az alábbi utakat kívánja felújítani prioritási sorrendben: 

1. Thököly utca 

2. Madách utca 

3. Virág köz 

4. Tószeg utca 

5. Losonczi utca 

6. Bethlen utca 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2017.05.02. 

 

 


