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Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás.
A felhívás alapján pályázható támogatás célja:
1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése;
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
A támogatás jellege:
vissza nem térítendő támogatás
A támogatás összege és mértéke, elszámolható kiadások:
A támogatás maximális összege: az 1. célterület esetén 100 millió Ft, a 2. célterület estén 10 millió Ft, konzorcium esetében pedig 20 millió Ft összegű lehet.
A maximális támogatási intenzitás esetünkben: az elszámolható kiadások 85%-a
lehet.
Az elszámolható kiadások a következők:
a) az MVH által rendszeresített építési normagyűjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható tételek referenciaárat meg nem haladó építési költség.
b) a felhívásban meghatározottak szerinti egyéb általános költségek (például az
építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a projektelőkészítés, a
környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség).
A támogatási kérelem benyújtása
a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
Az első szakasz zárása:
2017. 02. 06.
A második szakasz zárása:
2017. 03. 06.
A harmadik szakasz zárása:
2017. 04. 06.
A negyedik szakasz zárása:
2017. 07. 06.
Az ötödik szakasz zárása:
2017. 10. 06.
A hatodik szakasz zárása:
2018. 01. 08.
A hetedik szakasz zárása:
2018. 04. 09.
A nyolcadik szakasz zárása:
2018. 07. 09.
A kilencedik szakasz zárása:
2018. 10. 09.
A tizedik szakasz zárása:
2019. 01. 07.

A támogatás igénybevételének feltételei
Az a támogatás igénybevételére a helyi önkormányzat is jogosult.
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtását, pályázati célként pedig a Római út megépítését javasolom a szőlőskislaki Ifjúság utcától
a közigazgatási határig (a Balatonlelle területén korábban már szilárd burkolattal
kiépített részig ~1118 m hosszúságú szakaszon).
Az útépítésre vonatkozóan kész tervekkel rendelkezünk. A Római út építésére korábban többször megújított építési engedélyünk is volt, melyek közül azonban a
2010-benlegutoljára kiadott érvényessége is lejárt.
A terv korszerűségi felülvizsgálatát elvégeztettük, jelenleg folyamatban van az engedélyeztetése. (A pályázat benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély
megléte, elegendő az engedélyezési eljárás megindulását igazolni.)
Az útépítés főbb adatai:
Utca elnevezése
Helyrajzi száma:
Tulajdonviszonyai:
Hossza:
Pályaszerkezet szélessége:
Korona szélessége:
Tervezett vízelvezetése:

Római utca
0171 hrsz.
Az építendő út által érintett terület tulajdonosa:
Balatonboglár Város Önkormányzata
1118 m
4m
7m
Kétoldali földmedrű szabvány trapézszelvényű
árok

A tervezett útépítés építési költsége az MVH www.mvh.gov.hu oldalán található
ÉNGY kötelezően alkalmazandó referencia áraival számolva:
67.130.603,- Ft +
18.125.263,- Ft ÁFA, azaz bruttó: 85.255.866,- Ft.
A projekt megvalósításának becsült költségei:
Sorszám:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Építés
Általános költségek:
hatósági eljárási díjak
(építési engedély)
(forgalomba helyezési
eng.)
tervezés
közbeszerzés
tájékoztatás, nyilvánosság
műszaki ellenőrzés
könyvvizsgálat
projektmenedzsment
Mindösszesen (100%):

Nettó (Ft)
67 130 603
3 356 530

196 850
700 000
350 000
700 000
350 000

ÁFA (Ft)
18 125 263

Bruttó (Ft)
85 255 866

906 263

4 262 793

-

198 500

53 150
189 000
94 500
189 000
94 500

56 900
250 000
889 000
444 500
889 000
444 500
1 090 394
89 518 659

Megjegyzés
max 5,0 %,
ebből

max 1,0 %
max 0,5 %
max 1,0 %
max 0,5 %
max 2,5 %

A Beruházás forrásai:
Önerő (15 %)
Támogatás (85 %)
Összesen (100 %)

13.429.799 Ft
76.090.860 Ft
89.518.659 Ft

A támogatás megítélése esetén a projekt végrehajtására a Támogatói Okirat kézhezvételét követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A támogatás benyújtásához kötelező mellékletként csatolni kell:
 az önkormányzat képviselő-testületének a beruházás megvalósításáról hozott határozatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát.
 nyilatkozatot az önerő rendelkezésére állásáról

Határozati javaslat
A Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy
1. a tulajdonában lévő Balatonboglár (Szőlőskislak) 0171 hrsz-ú közút művelési ágú
ingatlanon szilárd burkolatú mezőgazdasági utat kíván építeni.
2. az első pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázati felhívásfelhívásra a felhívás szerinti 1. célterület I. b) pontjába sorolható önkormányzati tulajdonú, külterületi, már meglévő földút alépítményének és szilárd burkolata kialakításának támogatása iránt pályázatot kíván
benyújtani.
A pályázat megnevezése: Balatonboglár (Szőlőskislak), Római út építése
A fejlesztés megvalósulási helye:

Balatonboglár (Szőlőskislak), 0171 hrsz.

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban (bruttó)
Megnevezés

2017. év

Saját forrás

13.427.799,-

Hitel
Igényelt EMVA támogatás

76.090.860,-

Egyéb forrás
Összesen

89.518659,-

Támogatási arány (%)

85 %

A Képviselőtestület a 2017. évi saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről
szóló Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázati
Önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat megtételére.
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Határidő:
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