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BOD/112-3/2020.

Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július hó 9. napján megtartott
rendkívüli üléséről.

Olés helye: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Határozat száma Tárgy
11/2020. (VIl.9.) Bodony Községi Önkormányzat részvétele a 2020. évi önkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázaton, saját forrás biztosítása
Rendelet száma

Napirend:

1. Polgármester beszámolója a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszakban végzett munkáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Egyeztetés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való
részvételről, 2020-2021 évben a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Fábián Antónia aljegyző

Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy négy képviselő jelen van, Így az ülést határozatképesnek
mondja ki és megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó Gábor képviselő urat javasolja.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő testületi ülésről hangfelvétel készül.

A Képviselő-testület S Igen szavazattai~ ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Farkas István alpolgármester urat választotta meg.

Vince János polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére vonatkozóan.



Javasolt napirendi pontok:

1. Polgármester beszámolója a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszakban végzett munkáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Egyeztetés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való
részvételről, 2020-2021 évben a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

Vince János polgármester:
A testület előzetesen elektronikusan alapon is megkapta a sürgősségi indítványról az előterjesztést.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el
szavazásra bocsátja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester által
javasolt napirendi pontokat.

1. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Tájékoztatom a tisztelt képviselőket a veszélyhelyzet kihirdetésekor a rendeletalkotás polgármesteri
hatáskörbe lett áthelyezve. Bodony Községi Önkormányzat részéről olyan rendeleteket alkottam, amik
bizonyos intervallumokhoz tartoztak. Így például a húsvéti ünnepekre vonatkozó rendelet, valamint a
veszélyhelyzet ideje alatt valamennyi szükséges kérdésben, melyre jogszabály állapított meg határidőt
illetve azon folyamatban lévő eljárásokban, melyet az önkormányzat indított és ahol a döntés elmaradása
súlyosan érintette volna az önkormányzat működését egyedül hoztam meg a döntéseket. Kérném a
testületet, hogy a későbbi testületi ülésen térjünk vissza a faluban történő mozgó árusítás megtárgyalására.
Tájékoztatom továbbá a képviselő testületet, hogy a hétvégi nagy esőzések miatt a faluban károk
keletkeztek, ezért bejelentettük kárigényünket a biztosító felé, a szakértő volt is kint a jegyzőkönyvek
felvételre kerültek. A VIS MAJOR keretbe is kérelmet nyújtottunk be a károkkal kapcsolatosan. Ezekről
részletesen a következő testületi ülésen szeretnék részletesebb tájékoztatást adni.
A település fásítási programba is regisztráltunk. Sajnos nem sikerült az elgondolásunk szerint igényelni, 12
db hegyi juhart, és 2 db eperfát sikerült igényelni tavaszi szállítással és ültetéssel.

Szabó Gábor képviselő:
Azzal is elégedettek lehetünk, egyébként mennyit ér a 12 db fa? Meg van már a végleges ültetési hely? A
kiszállításért kell fizetni?

Fábián Antónia aljegvző:
A 12 db fának az értéke kb 70.000.-ft. A szállítás ingyenes, a program meghirdetője állami támogatással
biztosítja a fák nyertes településeinek a helyszínre történő kiszállítását.

Vince János polgármester:
Tájékoztatnám a képviselő testületet hogy a 2020-as évre a lakossági víz-, és csatornadíj támogatási
pályázathoz a kérelmünket benyújtottuk. 7.248.000.-ft összegben befogadásra került a pályázat.
A tervezetek szerint 2020. július 20-án az Árpád út átadásra kerül a kivitelezőnek.
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A Petőfi utcában is lesz gázfejlesztés. Kérném a testületet, ha valamilyen észrevétel lesz a kivitelezés alatt
azt felém jelezzék.
A Magyar Falu programban 2 pályázatunk van befogadva. Jelen pillanatban az útfelújítási pályázatunk
tartalék listán van, a másikról még nem kaptunk értesítést.
A falugondnoki pályázatot is szeretnénk benyújtani, ennek a határideje 2020. augusztus 15.

Fábián Antónia aljegyző:
A szociális ellátás bővülne a településen ezzel az ellátási formával, melyhez állami támogatás is Jár, ehhez
egy fő falugondnoki végzettséget szerzett bérét támogatja az állam a pályázaton belül pedig a kisbusz
vásárlását.

Szabó Gábor képviselő:
Ebben az esetben egy főt tanfolyamra küldene az Önkormányzat?

Fábián Antónia aliegyző:
A képzés rövid időn belül biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges képességek elsajátítását.

Vince János polgármester:
Még egy programunk van elindítva tájékoztatnám a tisztelt képviselő testületet. A volt zsidó temető
rendbetételére nyújtunk be pályázatot a Gyöngyösi Izraelita Hitközség segítségével, a pályázat benyújtási
határideje 2020. július 31, de erről a témáról a következő rendes ülésünkön szeretném majd a testületet
tájékoztatni. Amennyiben a tájékoztatással kapcsolatban több kérdés nem merül fel a testület részéről
következzen a második napirendi pont tárgyalása.

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékaztatóját.

2. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Bodony Községi Önkormányzat részt kíván venni a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett pályázatán, mely a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 3. mellékelt II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányul. Bodony Községi Önkormányzat a
pályázati célok közül a belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési alcélra kíván pályázatot benyújtani
Bodony belterület Árpád utca alsó szakaszának (Bodony 493 hsz.) a felújítására. A támogatás maximális
mértéke az önkormányzat adóerő-képessége alapján a fejlesztési költség 85%-a, a maximálisan igényelhető
támogatási összeg Bodony település tekintetében 20 millió forint. A 368/2011. (Xli. 31.) Korm. Rendelet az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 75. 5(4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat a támogatás
saját forrás biztosítására vonatkozóan képviselő-testületi határozattal dönt.
Tehát a határozati javaslatom a következő:
Bodony Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési alcélra Bodony belterület Árpád utca alsó
szakaszának (Bodony 493 hsz.) a felújítására. Az önkormányzat 2020-ban és 2021-ben költségvetése
terhére biztosítja a támogatás saját forrás összegét 3.000.000.- Ft azaz hárommillió forint összegben. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére, annak benyújtására.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtani kívánt pályázatról, illetve a 3.000.000.- Ft
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azaz hárommillió forint összegben 2020-ban és 2021-ben az önkormányzat költségvetésében a sajátforrás
biztosításáról.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2020. (Vll.9j számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési alcélra Bodony
belterület Árpád utca alsó szakaszának (Bodony 493 hsz.) a felújítására. Az önkormányzat 2020-ban
és 2021-ben költségvetése terhére biztosítja a támogatás saját forrás összegét 3.000.000.- Ft azaz
hárommillió forint összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag
elkészítésére, annak benyújtására.

Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal

Vince János polRármester:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben további kérdés nem merül fel a testület
részéről, megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

‘1 eiános Fábián Antónia
polgármester aljegyző

Szabó Gábor
jk. hitelesítő



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
P0 LGÁR M ESTER É~Ő L

3243 Bodony, Liget u. 2.
Telefon: 06-36/544-173

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a 20201-júIius 9 án csütörtökön 14~° órakor kezdődő,
rendkívüli képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye:

Napirend:

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége
Bodony, Liget utca 2.

1. Polgármester beszámolója a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszakban végzett
munkáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Egyeztetés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton való részvételről, 2020- 2021 évben a pályázathoz szükséges saját forrás
biztosításáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Bodony, 2020. július 7

~eJános
p gármester





JELENLÉTI ÍV

Bodony Községi Önkormányzat 2020. július hó 9. napján megtartott rendkívüli
képviselő-testületi üléséről

Vince János polgármester

Farkas István alpolgármester

Kovács Dominika képviselő

Szabó Gábor képviselő

Vince-Kovács Katalin képviselő (22 ~‚LC1~’D ~cJa&~

Fábián Antónia aljegyző





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
B: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat részt kíván venni a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és

államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett pályázatán, mely a Magyarország 2020. évi

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 3. mellékelt II. 2. pont a), b) és c) pontok

szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányul. Bodony Községi

Önkormányzat a pályázati célok közül a belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési alcélra

kíván pályázatot benyújtani Bodony belterület Árpád utca alsó szakaszának (Bodony 493 hsz.) a

felújítására. A támogatás maximális mértéke az önkormányzat adóerő-képessége alapján a

fejlesztési költség 85%-a, a maximálisan igényelhető támogatási összeg Bodony település

tekintetében 20 millió forint. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról 75. ~ (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat a támogatás saját forrás

biztosítására vonatkozóan képviselő-testületi határozattal dönt.

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatására belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési alcélra Bodony

belterület Árpád utca alsó szakaszának (Bodony 493 hsz.) a felújítására. Az önkormányzat 2020-

ban és 2021-ben költségvetése terhére biztosítja a támogatás saját forrás összegét 3.000.000.- Ft

azaz hárommillió forint összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati

anyag elkészítésére, annak benyújtására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. július 7.
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Pályázati Kiírás -~-~ ‘~ ‚
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A helyi önkormánvzatokért felelős miniszter az államháztai-tásért felelős miniszter egyetértésével
pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtvi 3. melléklet II. 2. pont a). bi és c) pontok szerinti

—— —Ö-n-kormáninti feladateflátá~szel€4Wf~j-lesztések tárno~atásía,

összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Akt.).
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbuikban: Kht.),
- az állanü-iáztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Komi rendelet

(a továbbiakban: Avr.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Koim. rendelet.
- a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elháritása és következményeinek

enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a
veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

rendelkezéseivel,

1. A pályázat Célja

A pályázat célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkonnányzat) által femitartott
bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása. az
egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések
támogatása. valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység
biztositása érdekében történő Fejlesztésének, felújításának támogatása.

( Cella tovabba a rendszeies testmozgas elosegite9ehez szuksege~ feltetelek megtetemtese, valamint az
önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések
megvalósulásának támogatása.

Pályázati aleélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: intézniényfejlesztés)

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének
— kapacitásbővitéssel 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 gyennekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fej1esztése, felújítása
(a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfejlesztés)



b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés. sportiétesítmény felújítása,
vagy új létrehozása (a továbbiakban: sportfejlesztés)

c) Belterületi utak, járdák. hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a)
(intézményfejlesztés) alcél szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése
támogatható. Kizárólag az ac) és ab) alpontok esetében igényelhető egy intézményen belül több
feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.

-——Arabtalpont (~i odaf esrtés—szerinLi’’zatn 7-0%tos--kihasznáhságut a fcjk~’té~cl cuutctt
feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító
okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi. házi gyermekorvosi ellátás, \~édőnői
szolgálat vagy fogorvosi alapellátás belyszíneként (egy feladatellátási helyen) üinkcionáló épület
vazy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség( ek) in~astrukturális
fejlesztésére igényelhető támogatás.

A h) (sportfejlesztés) alcél esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. ~
S) pontjában meghatározott) sportlétesitmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen
müködő hivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. Amennyiben a székhely településen
több épületben történik a hivatali feladatellátás, úgy a támogatás ezek közül egy vagy több épület
fejlesztésére is igényelhető.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás
szerint támogatható feladatellátás is történik és a megvalósÍtandó fejlesztési cdl nem bontható meg
(pl. tetöcsere. közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem
támogatható feladatetlátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően
arányosítva, az alapterület arányát Figyelembe Véve igényelhető a támogatás.

2. Pályázók köre

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat, illetve társulás esetén a
társulás székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be pályázatot az általa feniitartott intézmény vagy
egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére. felújítására, amely 100%-os
önkormányzati tulajdonban van. Az ad) (hivatalfejlesztés) alpont esetében a közös önkormányzati
hivatal székhely települése nyújthat be pályázatot a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, a
pályázat benyújtásának időpontjában igazgatási tevékenységet ellátó hivatali épület fejlesztésének
támogatására.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában
lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új
sportlétesítmény létrehozásának támogatására nyújtbatj a be.
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A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat — Budapest Főváros Önkormányzata
kivételével — a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út. híd és járda felújítására, karbantartására
i gényelhet pályázati támogatást.

A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat. az a)
(intézményfejlesztés) alcél esetén a társulás is.

3. A támogatás formája

A pátyazaton vissza nem téritendó költségvetai támogatas igenyelbetó.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelliető támogatás összege

RendelkezésrePályázati Maximálisan iqénvelhető támogatás összege
álló keretössze~alcélok millió Ft

millió Ft

a] 3000 30
5) 500 20

fővárosi kerületi önkormányzatok: 60

c) 5 500 megyei jogú városok: 5010 000 fö vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40
10 000 fő lakosságszám alatti települése~C2~

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke ~igg a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó
adóerő-képességétől.
A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet I.l,c) pontja szerinti adóerő
képességet jelenti.
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti
önkormányzat-a) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessé2e alapján
alcél

0-18.000 Ft/fő 18,001-25.000 Ft/fő 25.001-50.000 Ft/fő 50.000 Ft/fő felett

) fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költséga 95%-a. 85%-a. 75%-a. 50%-a,

fejleytéstkö~tség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség
5)”)

‘ 85%-a, 75%-a. 65%-a, 50%-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem
igénvelhető vissza. (Amem-iyiben a nyertes Pályázó AFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás
felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az AFA levonási
jogáról.)
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A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni. bogy az megfeleljen
a Pályázóra vonatkozó APA elszámolási szabályolciak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
- 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 Akt. 50. ~ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek:
- a pályázat benyújtásakor az Akt. 50. ~ (4) bekezdése szerinti köztartozása van:

—~-ad&tenJz~&c~*rt-attHt-
— a pálvázatában nem per— és tehennentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra

igényel támogatást:
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást. fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat

szerinti fejlesztés megvalósítására az Aht. 1. ~ 15. pontja szerint létrejöttkötelezettség”-állalás
korábbi. mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);

- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan. hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy
uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban
részesült.

A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt
- olyan bölesődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt

Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült;
- olyan műszaki. szakmai tartalmú fejlesztésre, mely tekintetében a Magyar Falu Program

keretében meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtott (folyamatban lévő) vagy támogatott
pályázattal rendelkezik.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer)
keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen rögzíti igényét, valamint az „Előlap”
eh~evezésű űrlapra feltölti a jelen pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt
követően lezárja pályázatát.

A lezárást követően az ebr42 rendszer automatikusan generál egy „Nyilatkozat” megnevezésű
űrlapot, melyet a Pályázó a rendszerből pdf formátumban letölt, majd az iratkezelő szakrendszerében
iktatj a.

Az iktatott Nyilatkozatot a Pályázó polgármestere az Application Service Provider elektronikus
információs rendszerben, vagy egyéb, az E-ügvintézési tv. 25. ~ (3) bekezdése szerinti
követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben ~a
továbbiakban együtt: ASP rendszer) elektronikusan aláírja. Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon
az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti. és ugyanezen a
napon a Magyar Allamkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a hrt~s:!!szufmagvarorszag.hu
weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen me~talátható „ÖTF’ elnevezésű űrlap
igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül ‚KIUD azonosító:
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434024334) elektronikus úton megküldi a Kincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban:
Igazgatóság) részére.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő
megkiildése együttesen jelenti a pályázat benvújtását.

A pályázat benvújtásának határideje: 2020. július 10.

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papiralapú benvújtásra nines lehetőség, azt
kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. .

7. Az „EIőlap” (irlapra feltöltendő dokumentumok

A dokumentumok feltöltése során az ebr42 rendszer az alábbi táblázatban szereplő minden
dokumentumsornál 1 db pdf formátumú dokumentum feltöltését teszi lehetővé.

Pályázati alcélok

S or- .. „

‚ Feltoltendo dokumentumok:szam a)
b) c)

aa) ab) [~~7 ad)
2020. évben kiállított, a tervezett fejlesztés teljes költségét
alátámasztó ré I.e arajan ato (epi ‘ eruházás esetén

1 .‚. x x x x x xreszl ‚ . ‚ munkanemenkenti arajanlatok vag tervezoi
lc~crltsegvetesclc koltsegbecsiesek)

‚~ ‘az Ávr. ‘75. * (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját fdb~ás
7 biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi képviseF~

7 testületi határozat va~v a képviselő-testület költségvetési
~ rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezé~i x x x x x x

jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármes;eri

\ nyilatkozat (felhatalmazással együtt) — a 2020-ban ~a~v
\ 2021-ben biztosítandó saiát forrás összegszerű megiel&lé~ével
~ fejleszteni kívánt ingatlan(ok) (100%-os “ cormányzati

tulaj álámasztó) 30 napnáLn.e egebbi TAK4RNET
3 rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapja (aS. x x x x x x

pontban nevesített eltérések esetén az alátámasztó dokumenium
feltöltése is szükséaes)

4 fejlesztésse,j,,_,,,ki~tett széldielyre. telephelyre vonatkozó
működési engedély ‘ ‘

~ köznevelési J~zéíí~ény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos
alapító ojdtata

6 OEPJNEAI( finanszírozási szerződés x

a fejleszréssel érintett épületről, létesítményről készített színes

7 fénykép-dokumentáció fényképenkénri rövid leírással, amely ‚ ‚ ‚ ‚beazonositható módon mutatja be a pályázati helyszínt és célt X X X X X X
(legfeljebb 10db fénykép I pdffájlban)

8 a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó
fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata

)



a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló
képviselő-testületi Vagy köz~yűlési határozat

hatósági engedélyhez nem kötött fejlesztés esetén: hatósági
igazolás Vagy tervezői nyilatkozat arról, bogy a fejlesztéshez
nem szükséges hatósági engedély

8. Hiánypótlás

A pályázatok szahályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Avr. 70. * (3) bekezdése és 83. ~-a alapján végzi.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer. hogy a támogatási igény egy része a pályázati
kiírásnak nem Felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében Felszólítja a Pályázót a jogosulatlan
pályázatrész visszavonására. A visszavont pályázatrészbez kapcsolódó támogatási összegről a
Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhet.

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására.

I-Ia a Pályázó a hiánvpótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, az Igazgatóság
elektronikus úton értesíti a Pályázót, bogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon
valamint a csatolt dokunientumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, utcanév, pályázatnak megfelelő
művelési ág) nem egyeznek. vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, bogy azok módosítását
kezdeményezi. úgy a pályázat nem támogatható. Eltérés esetén alátámasztó dokumentumnak
tekinthető többek között az igazolás. nyilatkozat, térképmásolat, ezen dokumentumok feltöltése is
szükséges az Előlap űrlapon.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat.
az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással
(6. pontban foglaltakkal) megegyezően, elektronikus úton kell teljesíteni.

Pályázati alcélok
~_________

Sor- Feltöltendő dokumentumok: a) b C)

szám

aa) ab) ac) ad)

9 X

X X X X X X

az építmény általános jellemzésére vonatkozó leírás. mely
tartalmazza az épités évét. legutóbbi felújitás dátumát. a

~ 1 karbantartás gyakoriságát. illetve az építés jelenlegi ésmegvalósitandó technológiáját (kötelező tartalmi eleme. hogy a X

pályázat benyújtásakor az úttest/járdatest szilárd burkolattal
rendelkezik-e)
szakhatósági igazolás az épület állapotáról. amennyiben a

12 fejlesztendő. felújitandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy X X X X

életveszélyes
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Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium
Onkoimányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KPJD: 629214158)
keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

A felülvizsgálati eredmény Belügyminisztériumba történő beérkezésének legkésőbbi időpontja:
2020. augusztus 10.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A dóhiést megalapozó ertékelési szempontok főként:
- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan

hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma.
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás

gyermekek száma,
- Ovoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,

( - Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézménvfejlesztés esetén a fej lesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek
— intézményfej lesztés esetén

a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere.
hőszigetelés, fütéskorszerüsítés),

b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására
irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, illen’e

c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok. amelyek esetében

a. a sportlétesitmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá.
b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
c. építészeti és kommunikációs akadálvmentesítése megvalósul,
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővü].

- belterületi utak’ járdák. hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által
~utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a
Pályázótól további dokumentumok benyájtását is kérheti.
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.
A miniszter — a pályázathan megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a Pályázó által
felállított rangsor figyelembevételével — az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére
is jogosult.
Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy
egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás
megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető cl, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy
szakmai okok teszik szükségessé, és az abból szánriazó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási
cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a miniszter
engedélyével történhet.

A miniszteri döntés/döntések határideje: 2020. október 16.
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A minisztert döntéssel/döntésekkel szemben jogon~oslatnak helye nincs. kifogás henyújtására nincs
lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A pályázatokkal kapcsolatos döntés/döntések a \vwn,kormanv.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezménvezett) a döntés közlését követő 10 niunkanapon
belül elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeirő] az ebr42 rendszerben.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás — a Kedvezményezett pályázatban tett
nyilatkozata szerint — engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a 173/2020.
(IV. 30.) Korm. rendelet 4. ~ (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel az élet- és
vagyonhiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
ko\ etkezmenyeinek elharitasa a mag\ ai allampolgarok egeszsegenek es eletenek megovasa
érdekében, a veszélvhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Konit rendelettel elrendelt
veszélyhelvzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt a
támogatói okirat kiadásának nem feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági
engedélyek megléte vagy igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes
hatósághoz benyújtották, a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység
megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.

Amennyiben a veszélyhelyzet már nem áll fenn. illetve a 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályát
veszti, úgy a támogatói okirat kiadásának feltétele lesz a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos
hatósági engedélyek megléte vagy az Avr. 75. * (2) bekezdés h) pontja szerinti igazolás arról, hogy
az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották. Ennek teljesítése
érdekében javasolt a pályázatban szereplő, hatósági engedélyhez kötött tevékenység
megvalósításához szükséges engedélyek kiadása iránti kérelem illetékes hatósághoz történő
mielőbbi benyújtása.

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói
okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra. amelyet az ebr42 rendszerben 3 munkanapon belül
tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Eszrevétel esetén
a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem
vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.
A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült Pályázó az elutasítás indokát is tartalmazó
elektronikus levélben 2020. november 30-áig az ebr42 rendszerben értesül.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt
követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése
esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter
utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek
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Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel
támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként ümkcionáló épület
felújítására, fejlesztésére (elsősorban fütéskorszerűsítésre, nvílászárócserére, hőszigetelésre).

- A feladatellátáshoz szükséges eszközök illetve berendezések beszerzésére.
- Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület

esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására.
szolgáltatás átkö]töztetésére.
~‘Tem használható fel a tániogatas4——. -—

a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására. kerti bútorzat
beszerzésére,

b. űj épület létrehozására, épület bővítésére’
c. kerítés építésére és javítására,
d. Cit. parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé

teszi,
e. tomaterem, tornaszoba felújítására,
f. sportcélú eszközök beszerzésére,
g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonylia, tálaló, teakonyha.

egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (Pl raktár, fehérmosogató)
kialakítására, felújítására,

Ii. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
i. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre. felújításokra, eszközbeszerzésre,
j. számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő
létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos
költségekre igényelhető támogatás, Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása
támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei.
tanulói rendszeresen használhatnak. segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és
utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében
A tamogatas a belteiuleti onkoinianyzati tulajdonu utak jaidak hidak felujitasahoz
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanernekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:
a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,

Egyéb kapcsolódó cél:
c. a fejlesztéssel érintett útszakasz niűtárgvainak felújítása, korszerűsítése (p1. híd,

felüljáró, áteresz. alagút, aluljáró, támfal, lépcső),
d. az űt és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény

felújítása. korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna; fedlapok, víznyelő
rácsok cseréje),

e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása,
ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (p1. meglévő korlátok, parkolásgátló
oszlopok. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása.
gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).
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- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem
támogathatók. csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként
kapcsolódóan számolhatók cl azok költségei. a beruházási összköltség maximum 20%-ának
mértékéig. A c-e. pontokban meghatározott nmnkanemek összegét az árajánlatokban is
elkülönitetten szükséges kimutatni.

- Szilárd burkolarú útnak. járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az Út vagy járda.
amelynek ütteste szabályosan lerakott kő vagy mükő. továbbá beton vagy aszfalt burkolattal
— a pályázat benvújtásának időpontjában — rendelkezik (aszfalt. aszfaltmakadám, itatott
makadám. beton, kockakö burkolattal ellátott Út) ás ez a pályázatból egyértelműen kiderül.
f~CLU I5LIJ) dh~~ő ~uw~attareredetitem~ettta~tagyaMitrfrnsoi’anwú-jpt
zÚzottkő. kavics. murva. kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb
talajszerkezeet javító beavatkozás történt.

- Önálló kerékpárút. parkoló felújítására támogatás nem igényelhető. kerékpárút vagy parkoló
felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók cl, ha azok a
felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik.

- Buszforduló felújítása önálló projekt keretében nem támogatható. kizárólag az útfelújítás
részeként igényelhető támogatás az Út és a hozzá kapcsolódó buszforduló felújítására.

Közös szabályok

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (összes elszámolt költség) lO%-áig számolható cl. A
fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás megvalósitása
érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, a közbeszerzési eljárás tebonyolitásának költsége,
műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment) összege összességében nem haladhatja meg az
elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. Az eszközbeszerzés ás a fejlesztés megvalósítása során
felmerülő egyéb költségek összegét az árajánlatokban is elkülönitetten szükséges kimutatni.

A támogatás terhére nem számolható cl továbbá:
- a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Aht. 1. ~ 15. pontja szerinti, a pályázati kiírás

közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiállított számla
(számlák’),

- pályázati kiírás előtt kifizetett számlák.
— személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdijak költségei,
- gépjánnüvásárlás. járműbeszerzés,
— használteszköz-vásárlás. használt anyag vásárlása,
- egyszer használatos eszközök beszerzése,
- sikerdij,
- lakossági táj ékoztatással kapcsolatos költségek,
- egyéb, a pályázat céljával nem összeRiggő költségek.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható. ha a támogatott tevékenység az íg~
módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a
Kedvezménvezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség. mely nem
eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás végső határidejének
meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását.

10



A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás inegvalósításától
számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával - kell használnia.
Á beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett
köteles betartani a Kbt. előírásait.
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás
közzétételének időpontja. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021. december 31.,
mely időpontig műszakilag ás pénzügyileg meg kelt valósítani a támogatói okiratban foglalt
támogatási célt. A felhasználási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e hatámapig fel
n~m használt t-ámestás-részt vissza kel-l--t~zetni a központi kökségvetésbe. -— _________________

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 3 1 -ci fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol cl.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb
2022. február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42
rendszeren keresztül, valamint szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival,
felhasználási határidőn belül keletkezett. pénzügyileg rendezett számlákkaL azok összesítőjével,
fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban
előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról az Elszámoló melléklet kitöltésével,
valamint az abban előirt dokumentumok feltöltésével.

Az elszámolás elektronikus henyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása
során alkalmazott eljárásrenddel.

A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések 2020. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett az Ávr. 75. ~ (2) bekezdés Ii) pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges
( véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó

beszámolóban utólagosan igazolrű köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe
vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Az Ávr. 83. ~ (2) bekezdéséhen foglaltak szerint a beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a
támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján aimak elfogadását, a 94. ~-ban és 97—99. ~-ban
meghatározott feladatokat — a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosítása vagy annak
visszavonása kivételével — a Kincstár látja cl.
Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Avr. 93-94. ~-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll
rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan értesíti a
minisztert.
Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás
elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát követően megállapítja. hogy a
Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben
használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt
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a Kedvezményezett az Áht. 53/A. ~-ának ás az Ávr. 83. * és a 97-99. *-ainak figyelembevételével
köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt
visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. ~ (2)-(3) bekezdésének és a 98. ~ (5) bekezdése szerinti
módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a
Kedvezménvezettnek, amely alapján az Igazgatóság az Avr. 99. ~ (1) bekezdése szerinti fizetési
felszólítást küld a Kedvezményezettnek.
Részletfizetési kérelmet — a késedelmi kamat kivételével — a Kedvezményezett az Avr. 99. * (2)
~;~~ljd
hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Avr. 99. ~ (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezövel.

A támogatás pályázati kiirásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. ás a támogatói okirat
tartalmazza.

A pá/rá:ók a pálvá:arilciírással és a tó in ogarás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a
Belügvininis:lériuin Onkormáin’zati Gazdasági Főos:tálváho: (illetékes munkatársak: Szabó
Barbara ba/i ara.s:a/’o( L bin. gov.l7u: valamint Takács Fern vera.takacs(d /‘m.coi’.hz’) fordulhatnak.
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KIVONAT BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. július hó 9. napján

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI-ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

BODONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020. (Vl.9.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására belterületi utak, járdák, hidak

felújítása fejlesztési alcélra Bodony belterület Árpád utca alsó szakaszának (Bodony 493 hsz.) a

felújítására. Az önkormányzat 2020-ban és 2021-ben költségvetése terhére biztosítja a támogatás

saját forrás összegét 3.000.000.- Ft azaz hárommillió forint összegben.. A képviselő-testület

felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére, annak benyújtására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Vince János sk.
polgármester

Fábián Antónia sk.
aljegyző

Szabó Gábor sk.
jk. hitelesítő

A kiadmány hiteléül:
Bodony, 2020. július 10.

ntonia
aljegyző




