
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

 

kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

pályázatainak benyújtására 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

  

Ó z d, 2016. május 30. 



 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra. 

A megjelent kiírás szerint a támogatás az alábbi célokra használható fel: 

 

1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása  

Maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 millió Ft. 

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján: 85 %  

A támogatás az alábbi intézményekre vehető igénybe: 

 Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 

intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása,  

 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,  

 Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása, vagy 

 Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása. 

Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban 

fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges 

eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében 

kapacitásbővítésre is igényelhető. 

Pályázati cél: települési önkormányzat által fenntartott intézmény fejlesztése és felújítása. 

 

2. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 millió Ft.  

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján: 75 % 

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, 

korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.  

Előnyt élveznek belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a 

tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak. 

Pályázati cél: települési önkormányzat közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd 

és járda felújítása. 

 

A támogatási igényt 2016. június 02-ig lehet benyújtani. A beérkezett pályázatokról a 

Belügyminiszter 2016.08.05-ig dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy-

egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. 

 

Ózd Város Önkormányzata a fentiekben felsorolt lehetőségek közül az alábbi célokra tervezi 

pályázat, támogatási igény benyújtását, az alábbi fejlesztés megvalósítását: 

 

1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása keretében: 

Ózdi Városkerti Óvodák (Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.) épületének épületenergetikai célú 

infrastrukturális felújítása. 

 



 

 

Műszaki tartalom:  

- A meglévő, rossz állapotú, nehezen záródó, korhadt, korrodált fa és acél nyílászárók 

cseréje korszerű több kamrás, műanyag nyílászárókra. 

- A paneltechnológiával épült, nagyon rossz szigetelőképességgel rendelkező külső falak 

teljes hőszigetelése. 

- A többször javított, időnként beázó lapos tető korszerű, tartós hő és vízszigetelése. 

- A főzőkonyha jelentős melegvíz igényének költséghatékony kielégítése céljából a 

melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése, napkollektorok felszerelése. 

 

A fejlesztés költségei: 

A beruházás teljes költsége:   33.494.756,-Ft 

Támogatással igényelhető összeg (85 %): 28.470.543,-Ft 

Szükséges önerő:        5.024.213,-Ft 

 

2. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében: 

A./ Ózd, Damjanich út (0-0+828 szelvények közötti) szakaszának burkolatfelújítása 828 m 

hosszú útszakaszon 

Műszaki tartalom:   

- Bontási munkák : aszfaltburkolat marása 

- Felépítményi munkák: aszfalt kopó réteg készítése AC 11 jelű aszfaltból 4 cm 

vastagságban, padkarendezés, közmű akna fedlapok szintbe helyezése 

- Befejező és forgalomtechnikai munkák 

 

A fejlesztés költségei: 

A beruházás teljes költsége:   22.800.000,-Ft 

Támogatással igényelhető összeg (75 %): 17.100.000,-Ft 

Szükséges önerő:        5.700.000,-Ft 

 

B./ Zrínyi út 76-tól a Nagyvölgyi útig tartó útszakasz, 770 fm (3850 m²) felújítása. 

Műszaki tartalom:   

-   Bontási munkák : aszfaltburkolat marása 

- Felépítményi munkák:  aszfalt kopó réteg készítése  AC 11 jelű aszfaltból 5 cm 

 vastagságban, padkarendezés, zúzalékos útcsatlakozás építése kohósalakból 

- Vízépítési munkák: vízelvezető árok és átereszek tisztítása 

- Befejező és forgalomtechnikai munkák 

 

 

A fejlesztés költségei: 

A beruházás teljes költsége:   17.113.250,-Ft 

Támogatással igényelhető összeg (75 %): 12.834.938,-Ft 

Szükséges önerő:        4.278.312,-Ft 

 

 

Javaslat: 

 

Ózd Város Önkormányzata nyújtson be támogatási igényt a pályázati kiírás alapján az 

előterjesztésben felsorolt fejlesztésekre és fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat. 



 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (V. 30.) határozata 

kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  

pályázatainak benyújtásról  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

I. 

 

1. Ózd Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), ab) pont szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be az Ózdi Városkerti Óvodák 

(Ózd, Mogyorósvölgy 2/A.) épületének épületenergetikai célú infrastrukturális felújítására, 

az alábbi pénzügyi feltételekkel: 

A beruházás teljes költsége:   33.494.756,-Ft 

Támogatással igényelhető összeg (85 %): 28.470.543,-Ft 

Szükséges önerő:        5.024.213,-Ft 

 

2.   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 15 %, azaz 

5.024.213,-Ft összegű önerőt a 2016. évi költségvetésben a Pályázati és gazdaságfejlesztési 

céltartalék keret terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a 

költségvetésben. 

 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

II. 

 

1. Ózd Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be az Ózd, Damjanich út (0-0+828 

szelvények közötti) 760 méteres szakaszának felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel: 

A beruházás teljes költsége:   22.800.000,-Ft 

Támogatással igényelhető összeg (75 %): 17.100.000,-Ft 

Szükséges önerő:        5.700.000,-Ft 

 

2.   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 25 %, azaz 

5.700.000,-Ft összegű önerőt a 2016. évi költségvetésben a Pályázati és gazdaságfejlesztési 

céltartalék keret terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a 

költségvetésben. 

 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 



aláírására. 

 

III. 

 

1. Ózd Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be a Zrínyi út 76-tól a Nagyvölgyi útig 

tartó, 770 m útszakasz felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel: 

A beruházás teljes költsége:   17.113.250,-Ft 

Támogatással igényelhető összeg (75 %): 12.834.938,-Ft 

Szükséges önerő:      4.278.312,-Ft 

 

2.   Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 25 %, azaz 

4.278.312,-Ft összegű önerőt a 2016. évi költségvetésben a Pályázati és gazdaságfejlesztési 

céltartalék keret terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a 

költségvetésben. 

 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

 

 

Felelős:  

- A pályázatok benyújtásáért: PH Településfejlesztési Osztály vezetője 

-  Dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2016. június 2., illetve a szerződéskötésre folyamatos 


