
1 

 

 

 

   Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 

    3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 

 

 

 

 

Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2022. február 4-i ülésére 

 

Tárgy:      1. napirend: Döntés Bm pályázat benyújtásáról 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva  jegyző 

 

Tárgyalja és véleményezi:  Pénzügyi Bizottság 

    

Melléklet    határozati javaslat 

                                               pályázati adatlap 

                                                

 

Meghívottak:    Képviselő-testület tagjai  

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség       

  

 

    minősített többség      
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím 

3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím 

3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 

vonatkozásában, a továbbiakban együtt: 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot írt ki.  

 

A 2022.. évben meghirdetésre került a Belügyminisztérium által az Önkormányzati 

feladatellátástszolgáló fejlesztések támogatására című pályázat keretében az alábbi alcélok 

megvalósítására nyílik lehetőség:  

 

 
 Pályázati alcélok:  

a) A Kvtv. 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása jogcím (a továbbiakban: intézményfejlesztés)  

 

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – 

kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (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) 2  

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 

továbbiakban: hivatalfejlesztés)  

b) A Kvtv. 3. melléklet 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás jogcím (a továbbiakban: sportfejlesztés)  

c) A Kvtv. 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím  

 

Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél szerinti pályázat esetében legfeljebb egy 

intézmény fejlesztése támogatható, de egy intézményen belül több feladatellátási helyen 

megvalósuló fejlesztésre is igényelhető támogatás. 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat a c) pont szerinti alcélra – a közigazgatási 

területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására kíván pályázatot 

benyújtani. 

 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  

E címen a rendelkezésre álló keretösszeg 3 500 millió forint, és a maximálisan igényelhető 

támogatás összege 20 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az adóerő-képességünk 

függvénye (0-18.000,- Ft-ig 85 %) adóerő-képességünk 16 030, - Ft mely esetünkben a 

fejlesztési költség 85 %-a. A támogatás bruttó összeg, melyből az általános forgalmi adó 

(ÁFA) nem igényelhető vissza.   
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A pályázat keretében felújításra tervezett út: 

Gyöngyössolymos belterület 730/1 hrsz Szabadság út  

  

 

Az alábbi munkafolyamatok valósulnának meg:     

  

Burkolatmarás  

Bontott anyag mart aszfalt elszállítása önkormányzat által  

kijelölt helyre 

Padka javítása, M20 anyagból 

AC-22 aszfalt alapréteg készítése 4 cm - 6 cm vastagságban  

AC-11 aszfalt kopó réteg építése 4 cm vastagságban  

Vízelvezető árok tisztítása javítása  

Víznyelő akna elkészítése  

Burkolati jelek festése  

Ideiglenes forgalomkorlátozás 

 

Beruházás teljes költsége : 23.614.644 Ft 

Ebből:  

Műszaki ellenőrzés díja:   bruttó 952 500 Ft 

Önerő: bruttó 3 614 738 

 

Belterületi út felújítása  

 

Önkormányzatunk számára ez a kisléptékű infrastrukturális beavatkozás elősegítené a 

településkép vonzerejének javulását, növelné a lakosság elégedettségi szintjét. 

 
A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő 

megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 4. 

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.  

A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet 

benyújtani. 

 

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja az Önkormányzatunk számára a településkép vonzerejének javulása, a lakosság 

elégedettségi szintjének növelése. Az önerő fedezetét nyertes pályázat esetén az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe, áthúzódó beruházás esetén a 2023. évi 

költségvetésébe be kell tervezni.   

 

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  1. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

1. a rendeletalkotás;… 
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47. §… 
(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 1. pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv. 50. 

§-án alapul. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. február 3. 

Asztalos Miklós 

 polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Sz:   /2022 (II.4.)                                                Tárgy: BM pályázat benyújtása útfelújításra 

             (Szabadság út)  

 

HATÁROZAT 

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 

Bm pályázat benyújtásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 

a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában pályázatot nyújt be: 

 

- Szabadság út (Gyöngyössolymos 730/1 hrsz),  

felújítása, új aszfaltburkolttal történő ellátása és csapadékvíz elvezetésének megoldása. 

 

Igényelt támogatás: 19 999 906 Ft  

Szükséges önerő:      3 614 738 Ft 

Összes költség:        23 614 644 Ft  

 

2. A felmerülő 3 614 738 Ft önrészt nyertes pályázat esetén Gyöngyössolymos Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséből, áthúzódó beruházás 

esetén 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
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3. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 730/1 hrsz-ú 

(Szabadság út) ingatlan tulajdonosa, hozzájárulását adja az ingatlanon történő 

útfelújítási, építési munkák végzéséhez.  

 

4. A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

nyilatkozatokat szerezze be. 

 

5. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2022. február 4. 

Felelős:     Asztalos Miklós polgármester 

             dr. Behan Anett Éva  jegyző 

 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva 

            jegyző 

 


