ELŐTERJESZTÉS
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 3. napján tartandó rendkívüli ülésére
Tárgy: Az adósságkonszolidácóban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásának igénylése
A napirend előterjesztője: Szöllősi Miklós polgármester
Az előterjesztést készítette: Zsigmond Anikó jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Régóta várt támogatásról kaptunk információkat. Az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény),
valamint az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásokról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján
igényelhető.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásra
az igényt a Rendelet alapján 2014. március 6-áig lehet benyújtani, a döntéshozatal határideje
2014. március 24.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a belügyminiszter döntése alapján.
A támogatásból megvalósítható célokat a Rendelet 2. §-a tartalmazza:
a) út, híd, járda
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer
c) településrendezési terv
da) önkormányzati tulajdon igazgatási tevékenység,
db) önkormányzati tulajdon óvodai nevelés,
dc) önkormányzati tulajdon kulturális tevékenység
dd) önkormányzati tulajdon szociális és egészségügy
Egyszerre több cél is megjelölhető.
A pályázati kérelemben szükséges a megvalósítandó cél részletezése: cím alatti táblában
szükséges megadni, hogy milyen fejlesztéseket, illetve eszközbeszerzéseket kíván megvalósítani
(maximum 250 karakter)
Az igényelt támogatás cím alatti táblába a megvalósítandó célhoz kapcsolódó Áfa-val növelt
támogatási összeget kell beírni.
Igényelt támogatáshoz kapcsolódó beruházás fejlesztés részletes indoklása (rövid leírás) a
igényelt támogatás felhasználásának bemutatása, kötelezően töltendő (max. 2000 karakter) (pl.:
az útfelújítás műszaki tartalmának rövid leírása).
A támogatás igénylésének és elszámolásának folyamata
A támogatás igényléséhez szükséges adatlapot az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben kell rögzíteni. A támogatási igény rögzítésének és lezárásának határideje 2014.
március 6. 16 óra. A postára adás határideje 2014. március 7. A határidők elmulasztása
jogvesztő.
A miniszter döntését követően a kedvezményezettel a döntéstől számított 14 napon belül
támogatási szerződést köt.
A Rendelet 6. §-a alapján a kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített,
naprakész nyilvántartást vezet. A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról
a)az éves költségvetési beszámoló keretében, és
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b)az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott szakmai és
pénzügyi beszámolónak a miniszter részére a támogatás felhasználását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. január 31-éig papír alapon történő benyújtásával számol el.
A támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (3) bekezdésében
meghatározott határnapig fel nem használt részét a kedvezményezett a központi költségvetés
részére visszafizeti.
Támogatás folyósítása
A támogatási szerződés megkötését követően a miniszter utalványozása alapján a kincstár egy
összegben folyósítja a támogatást.
A Támogatás paraméterei Bokod esetében a következők szerint alakul.
A Rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja alapján a támogatás mértéke (kivéve, ha az önkormányzat
ennél kisebb összeget jelöl meg)
f) 2 001–3 000 fő lakosságszám közötti település esetében 44 000 000 forint.
Településünkön 4 fő problematikája van az Önkormányzat vagyongazdálkodásának.
Megvizsgálva a szükséges beruházások-, az érintettek körét, és az elmaradásból származó
következményeket a felsorolás egyben prioritást is jelent:
1. Egészségügyi ház kialakítása
2. A Fő utcai járdák és kapubejárók felújítása, kialakítása
3. Az Arany János utca szilárd útburkolattal való kialakítása
4. A használaton kívüli épületeink hasznosítása.
A pályázati kérelmet javasolom, hogy az egészségügyi ház kialakítására és a Fő utca páratlan
oldali járda felújítására adjuk be. Fontos információk:
- a Fő utca páros oldali járdára nem nyújtható be kérelem, mert már van benyújtott kérelmünk.
- az egészségügyi ház helyének meghatározásánál fontos kritérium, hogy a Rendelet alapján
azon épületeke felújítását támogatják, ami már a funkciót ellátja.
1. Bokod, Dadi u. 3/A. szám alatti házi orvosi rendelő felújítása, integrált települési
egészségügyi központtá fejlesztése és energetikai korszerűsítése
A fejlesztés indokoltságát az adja, hogy az Bokod Község területén működő egészségügyi
alapellátások közül a beruházás tervezett helyszínén jelenleg működő háziorvosi ellátás
infrastrukturális körülményei nem felelnek meg a hatályos jogszabályi és a szakmai
minimumfeltételeknek. Ugyanez elmondható a jelenleg más helyszínen működő védőnői és a
fogorvosi ellátásról is. Mivel az épület eredetileg nem ezen célra létesült és az utóbbi
évtizedekben az önkormányzatnak nem állt módjában önerőből felújítani, átalakítani azt a jelen
kor követelményeinek, előírásaink megfelelően, így szükségszerű a jövőben a
praxisközösségnek helyet biztosító épületrész komplex felújítása. A projekt eredményképpen a
már jelenleg is itt működő háziorvosi praxis mellé beintegrálásra kerül az eddig más épületben
működő fogorvosi és védőnői szolgálat, valamint egy plusz rendelő, amely igény szerinti
szakrendelések (gyermekorvos, bőrgyógyász) infrastrukturális feltételeit biztosítaná a jövőben. A
fejlesztés eredményeképpen egy integrált települési egészségügyi központ jön létre, mely a
jogszabályoknak és a szakmai minimum követelményeknek is megfelelő infrastrukturális
környezetet teremt valamennyi egészségügyi alapellátás számára. Az épület teljes egészében a
komplex akadálymentesítés szabályainak megfelelően kerül kiépítésre, így a fogyatékkal élők
számára is biztosított lesz az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.
Átfogó cél: infrastrukturális fejlesztés megvalósításával egy modern, hatékonyan működő
egészségház kialakítása, amely elősegíti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
területi kiegyenlítését, végleges és minőségi ellátás korszerű és hatékony feltételrendszerének
kialakítását.
A projekt célja a Bokod Község Önkormányzatának tulajdonában lévő jelenlegi korszerűtlen
orvosi rendelői épület felújítása, új épületrésszel történő bővítése során egy korszerű,
megfelelő orvosi eszközökkel, infrastruktúrával felszerelt egészségház kialakítása, amely
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létrejöttével javul a munkafeltétel minősége, a fogyatékossággal élők, valamint a megváltozott
munkaképességűek számára is elérhetővé válnak az egészségügyi ellátások.
A projekt hatása: Bokod Község Önkormányzatának tulajdonában lévő orvosi rendelő
helyiségei kibővülnek, minőségi egészségügyi ellátás feltételei megteremtődnek, fogyatékkal élők
számára az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítva lesz. Az egészségház
képes biztosítani az egészségügyi alapellátást, óvodai és iskolai egészségügyet, fogászat, és
védőnői szolgálat funkciót lát el.
A költségek becslése érdekében két tervezői csoportot kért fel Polgármester Úr. Az egyik
tervező a HARTMANN Építész Kft.-nek dolgozik, akik az alábbi becsléssel szolgáltak:
„A helyszíni szemle és a tervek ismerete alapján, az alábbi árbecslést küldöm:
- bontási munkák: 2,5 millió HUF
- terv szerinti átépítés, felújítás, bővítés: 24 millió HUF
- akadálymentes személyfelvonó és hozzá kapcsolódó szerkezet építése: 8 millió HUF
- kapcsolódó külső akadálymentes burkolatok, parkolók, bejáratok: 10 millió HUF
Összesen: 42,5 millió HUF+- 15%
+ tervezési díj: a kivitelezési díj 3-4 %-a, amely tartalmazza az előtervet, engedélyezési tervet, és
a kiviteli tervet is.”
A másik ajánlat hétfőre várható.
2. A Bokod, Fő utca páratlan oldali járda felújítása
A terveket már ismerjük. A teljes projekt 12 millió Ft+Áfa költségen lenne megvalósítható. Ezen
tervezési szakaszon jellemzően családi házak találhatóak, illetve a szakasz középső részén
található a helyi általános iskola, egy fogorvosi rendelő, illetve az evangélikus felekezet
temploma.
I. Határozati javaslat
Tárgy: Az adósságkonszolidácóban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásának igénylése
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szöllősi Miklós polgármestert, hogy
2014. március 6. napjáig Bokod Község Önkormányzata nevében nyújtsa be támogatási igényét:
a.) az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásokról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti járda
felújításra ___ E Ft értéken, a „Bokod, Fő utca páratlan oldali járda felújítás” megvalósítandó
célra, és
b.) a BM rendelet 2.§ (1) bekezdés dd) pontja szerinti egészségügyi feladatellátást szolgáló
Bokod Község Önkormányzatának tulajdonában álló épület felújításra ___ E Ft értéken,
„Bokod, Dadi u. 3/A. szám alatti házi orvosi rendelő felújítása, integrált települési
egészségügyi központtá fejlesztése és energetikai korszerűsítése” megvalósítandó célra.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Határidő: 2014. március 6.
Kérem a tisztelt képviselőket, és a bizottsági tagokat, hogy az előterjesztést, megvitatni és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Bokod, 2014. február 27.
Szöllősi Miklós
polgármester

