ELÖTERJESZTÖ

Polgármester

Előterjesztés száma: 121/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges

ELÖTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 6-i rendkívüli, nyílt ülésére
Tárev: Javaslat az "Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
pályázaton való indulásra és a pályázati önrész biztosítására.
Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokértfelelös miniszter az államháztartásértfelelős miniszter egyetértésével
pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséröl szóló 2019. évi LXXI.

törvény (a továbbiakban: Kvtv. ) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Onkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (1. számú melléklet).
A pályázat célja többek között, a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek

megteremtése. Pályázati alcélok közül, az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés,
sportlétesítmény felújitása (sportfejlesztés) - a Pályázati kiírás, pályázati alcélok b) pont
A pályázati kiirás keretében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.
A pályázatonvissza nem tén'tendő költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke maximum 20 millió forint, melynek mértéke függ a Pályázó egy lakosrajutó
adóerő-képességétöl, mely Pilis esetében nem haladja meg a 18. 000, - forintot, ennek megfelelően az
elnyerhetö támogatási intenzitás maximális mértéke: 85 %, az önerő mértéke: 15 %. Az elnyerhető
összeg bruttó összeg.
A támogatással elszámolható költségtípusok és mértékük:

Kizárólag olyan létesitmény fejlesztése vagy kialakitása támogatható, amelyet az adott
önkormányzatterilletén működőköznevelési intézményekgyermekei, tanulói rendszeresen
használnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, és
az iskolai szabadidősport megvalósulását.

Eszközbeszerzésa beruházásiösszköltség(összeselszámoltköltség) 10%-áigszámolhatóel.
A fejlesztés megvalósítása során felmeriilö egyéb költségek (különösen a beruházás
megvalósitásaérdekébenfelmeriilt tervezési, engedélyezési,szállítási munkákellenértéke, a
közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, müszaki ellenörzés) összege nem haladhatja
meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

A benyújtandó pályázati anyagon és elszámolható költségeken túl további önerőként, vagyis
költségként merülnek majd fel mindazon munkák, amelyek az épület működéséhez
elengedhetetlenek, és a 2020. évi illetve a 2021. évi költségvetésben indokolt biztositani.

A pályázatkeretében az Onkormányzat tulajdonában lévő Pilis, Széchenyi u. 26/B. (Hrsz. : 3383)
szám alatti ingatlanon a Gubányi Károly Altalános Iskola Tomaterem épületénekrészleges és az
épületfíitési rendszerénekteljes felújítása valósulhatnameg.
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Az idő rövidségére való tekintettel a Pilisi Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjét, Matos Pétert kértük
fel a korábbanfelmért és megállapított hibákalapjána felújítás műszakitartalmának összeállítására
és a részletes, munkanemenkénti árajánlat benyújtására (a pályázati anyag kötelező eleme). Az
árajánlat benyújtása folyamatban van, így jelen döntés meghozatalakor, összegszerűen még nem
ismert.

A pályázati támogatás nem túl nagy összege miatt, mérlegelés alapján az alábbi műszaki tartalmak
merültek fel:

a beázottöltözőfalainakjavítása, festése,
a tomaterem parkettájának felszedése, fogadó aljzat készítése és új sportolásra alkalmas
parketta elhelyezése ( a hosszabb élettartam miatt), lakkozással, felfestéssel,
terem világítás megoldása,

az épület futési rendszerének felújitása, kazán és radiátor csere, falon kivüli szénacél
csövezéssel szerelve.

6 db ablak cseréje a tetötérben.

A fentieket figyelembe véve lehetséges a pályázat benyújtása 23. 529.400,- forint elszámolható
összköltséggel, ami tartalmazhatja maximálisan 23. 029. 400, - forinttal az épités költségeit és
500. 000, - forinttal a műszaki ellenőri költséget (2. számúmelléklet).
A Képviselő-testületi felhatalmazó határozat alapján születendő Polgármesteri nyilatkozatnak - 30
napnál nemlehet régebbi - tartalmaznia kell majd összegszerűen a biztositandó saját forrást.
megvalósítandó cél
Tomaterem

igényelt támogatás

vállalt önerő

teljes projektköltség

19. 574. 990, -Ft

3. 454. 410, -Ft

23. 029. 400, - Ft

425. 000, - Ft
19. 999. 990, - Ft

75. 000, - Ft
3. 529. 410, - Ft

500. 000, - Ft
23. 529. 400, - Ft

fűtéskorszerüsítés,
parketta csere, 6 db
ablak csereje, terem
világítás
korszerűsitése
Műszaki ellenőrzés
mindösszesen:

A felújítással az alábbi sport tevékenységeknek tudna ismét helyszínt biztosítani a Tomaterem az
iskolai sporton kívűl:
asztali tenisz,
tömegsport,
karate,
amatőr foci,

amatőr nöi kézilabda,
nemzetközi kempo bajnokság,

EPRESGála- asztaliteniszverseny.
A pályáwta 2020. július 10-ig apályázatifelületenkeresztülnyújthatóbe elektronikusan.
A pályázati dokumentáció összeállítására Pethő DóraE.V. (2750 Nagykörös, Gyopár utca 1/c fsz 1.)
nyújtott be ajánlatot(3. számúmelléklet). A pályázatokatformai éstartalmi értékelésalapjánbírálják
el.
A miniszteri döntés határideje: 2020. oktőber 16.

Pályázatinyertességeseténatámogatásfelhasználásánakvégsőhatárideje:2021. december 31.
A fentiek figyelembe vételével, az alábbi tartalommal kérem az I. és II. határozati javaslat
elfogadását.
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I. Határozati javaslat

Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselő-testülete
1./ pályázatotkíván benyújtania helyi önkormányzatokértfelelősminiszter által azállamháztartásért
felelős miniszter egyetértésévelmeghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló2019. évi L. törvény(a továbbiakban:Kvtv. ) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
az Onkormányzati feladatellátást szolgálófejlesztések pályázati alcél b) az iskolai ésutánpótlás sport
infrastruktúrafejlesztés, sportlétesitményfelújítása (sportfejlesztés) kiirásra.
1. 1 fejlesztésicélkénta pályázatkereténbelül azönkormányzattulajdonábanlévőPilis, Széchenyiu.
26/B. (Hrsz. : 3383) számalatti ingatlanona GubányiKárolyAltalánosIskolaTomaterem épületének
részleges és az épület fütési rendszerének teljes felújítása a mellékelt műszaki tartalom szerinti
felújítása valósul meg.
3., A projekt tervezett bruttó összköltsége bruttó 23. 000. 000,- Ft. A pályázat keretében igényelt
támogatás maximális összege bruttó 20. 000. OOO, - Ft. A projekt megvalósításához szükséges 15 %

mértékű saját erő összegétbruttó 3. 000. 000, -Ft-ban határozzameg, melyet az Önkormányzat2021.
évi költségvetésfelújítási kiadásaiközöttkell tervezni. A projekt összköltségetartalmazzaa kötelező
műszakiellenőriköltségetmely 500.000, - Ft. Az építésre tervezett költség22. 500.000,- Ft.
4., felhatalmazzaa Polgármestert a pályázatbenyújtására,a polgármesteri nyilatkozat megadására a
2021 -ben biztositandósaját forrás összegszerűmegjelölésévelés a további szükségesintézkedések
megtételére.

5., felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglalt döntés, illetve a 4./ pont szerint kiadott
nyilatkozat szerinti pályázati önrésznek, annak összegénekPilis Város Onkormányzata 2021. évi
költségvetésébetörténőbeépítésérőlhatáridőbengondoskodjon.
Határidő:

1-3., pont tekintetében azonnal, 4-5., pont tekintetében folyamatos

Felelős:

1-3.,pont tekintetébennincs, 4-5., pont tekintetébenpolgármester

II. Határozati javaslat
Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
l. / a helyi önkonnányzatokért felelös miniszter által az államháztartásért felelös miniszter
egyetértésével meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséröl szóló 2019. évi L.
törvény (a továbbiakban: Kvtv. ) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti az Onkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati alcél b) az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra
fejlesztés, sportlétesitmény felújítása (sportfejlesztés) kiirásra benyújtandó pályázati dokumentáció

elkészitésévelPethőDóraE.V. -t (címe: 2750Nagykőrös,Gyopárutca 11/c fsz 1.) bízza meg, bruttó
300. 000, - forint összegért, az Onkormányzat 2020. évi költségvetésének általános működési tartalék
terhére.

1. 1 felkéri a Polgármestert az l. / pont szerinti megbízási szerzödés aláirására.

Határidő:

1. pont tekintetébenazonnal, 2. pont tekintetébenazonnal és folyamatos

Felelős:

1. pont tekintetében nincs, 2. pont tekintetében polgármester

Pilis, 2020. július6.

-W C^u*
tíajnal Csilla
polgármester

Az előteriesztéstkészítette: Tyukodi-BihariZsuzsannaaljegyzö
Az előteriesztés a szakmai követelménveknek megfelel: dr. Szabó Györgyjegyzö
Törvénvességi záradék: dr. Szabó Györgyjegyzö
Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztés mellékletei:

1. számúmelléklet: Pályázatifelhívás
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

számú melléklet: Műszaki ellenőr árajánlat
számú melléklet: Pályázatírásra ajánlat
számú melléklet: Tulajdoni lap
számú melléklet: Térkép
számúmelléklet: Tankerület támogatónyilatkozata
számú melléklet: Tervezői nyilatkozat
számú melléklet: Sportkoncepció (Sportlétesítmény Felújítási Program) elfogadásáról szóló
231/2015. (VIII. 27. ) önkormányzati határozat
9. számú melléklet: Fénykép-dokumentáció
10. számú melléklet: Helyszinrajz, alaprajz

