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Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fej lesztések tá m ogatás Földeáki Közös Ön kormányzati
H ivata l tető fel új ítá sár a pály ázat benyújtása

Földeák község Képviselő_testülete

Földeák

Tisztelt Képviselő_testü Iet!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
pályázatot hirdetett Magyarország 2022' évi központi költségvetéséról szóló 2021. évi XC. torvény
3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím
a) pont ad) alpont kozÓs onkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, fel(ljítása
támogatására.

Közös feladatellátás esetén kizárilag a székhely telepÜlésen működő hivatal épÜletének
fejlesztésére igényelhető támogatás.
Pályázatot a közös önkormányzati hivatal székhely települése nyújthatja be. A pályázaton vissza
nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

A pályázat támogatási intenzitása az adóerő_képesség függvényében az alábbi:
a) 0-í8.000FaÍő esetén a támogatás a fejlesztési költség 95%-a.
b) 18.001-25.000Ft/fő esetén a támogatás a fejlesztési költség 85o/o-a.
c) 25.001-50.000FVfő esetén a támogatás a fejlesztési költség 75o/o-a
d) 50.000FVfő felett a támogatás a fejlesztési költség 50o/o-a

MaximáIisan igényethető támogatás: 40 mi!tió Forint. A támogatás bruttó összeg, melyből ÁFA
nem igényelhető vissza
Az adó-erőképesség 2021'július 20. napján 10 079 FUfő volt. Az Önkormányzat 95%-os mértékÚ
támogatásra nyújthat be igényt.

Javaslom, hogy a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal alább felsorolt felújítási munkálatai
vonatkozásában nyújtson be támogatási igényt az Önkormányzat 40 000 000 millió Forint
összegre, az5o/o öneró biztosításával, így a teljes bekerülési összeg'42 105 263 millió Ft:

- a beruh ázás a Földeák belterÜlet 5 hrsz alatt felvett kivett közsé gháza ingatlanon a Földeá-
ki Közös Önkormányzati Hivatalépületében valósulna meg.

A pályázati támogatásból és az öneróből a Hivatal épületének meglévó új padlástéri szigetelése
védelme, valamint abeázás ellenivédekezés miatt új tetőszerkezet kialakítása, tetőszerkezet
javítása, cseréppeltörténő fedése valósu|na meg. A műszaki ellenőr, valamint a projektmene-
dzseri díjazást is tartalmazza a teljes bekerülési Összeg.

A pályázat benyújtásának határidele 2022. február 4.

Tisztelt Képviselő-testü let!

A fentiek megismerése után az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő megtárgyalásra.

Tárgy: A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szólő2021. éviXC. törvény 3. mellék-
let 3.3. _ Kötelező önkormányzati feladatot ellátÓ intézmények fejlesztése, felújítása jogcím - sze-



rinti Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatásra
pályázat benyújtása

HATÁRoZATI JAVASLAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviseló{estülete a Magyarország 2022' évi köz_
ponti költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet
3.3 szerinti Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, fel-
Újítása támogatásra pályázat benyújtásáról szÓló elóterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi határozatot hozta:

1. A KépviseIő-testtilet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló
2021' évi XC. tÖrvény 3. melléklet 3.3 - Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intéz-
mények fejlesztése, felújítása jogcím - szerinti Közös önkormányzati hivatal székhe_
lyének infrastrukturáIis fejlesztése' felújítása támogatásra pályázatot nyújt be a
Földeák belterület 5 hrsz alatt felvett, Szent László tér 1', kivett kozségháza megne-
vezésű, az önkormányzat tulajdonát 1t1 arányban képező - per-és tehermentes -
ingatlan vonatkozásában - mely a Földeáki Kozös Önkormányzati Hivatal székhelye
is egyben - tervezői költségbecs!és figyeIembevéteIéveI, az alábbiak szerint:

A pályázat támogatási intenzitása 95%.

Teljes bekerü!ési összeg: bruttó 421o5 263 Ft
lgényelt összeg: bruttó 40 000 000 Ft
Saját forrás: 2105 263 Ft

' A képvlselő-testület kijelenti, hogy a fejlesztéshez,felúi!ításhoz sziikséges saját
forrást az onkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja' azt a
költségvetésbe beépíti.

2. A képviseló-testület kijelenti, hogy a Kvtv.2. melléklet l' 1.1.L6. jogcím szerinti az
egy lakosra jutó adóerő_képesség í0 079 Fafő azaz tízezer-hetvenkilenc forinVfő
összeg.

3. A Képviselő{estület kijelenti, hogy a FöIdeák 5 hrsz alatt felvett, Szent László tér
1., kivett községháza megnevezésú, az Önkormányzat tulajdonát 1l1 arányban képe-
ző _ per-és tehermentes - ingatlan vonatkozásában a pályázat szerinti fejIesztés
megvatósítására az Áht. í.s í5. pontja szerint kötelezettséqvállalást nem tett.

4. A Képviselő-testÜlet kijelenti, hogy a pályázatban érintett létesítmény más ha-
zai vagy uniós forrás keretében a pá|yázat tartalmával megegyező műszaki tarta-
lomra támogatásban nem részesült.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, sikeres
pályázat esetén megállapodás aláírására, szÜkséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
-Földeák község polgármestere
-Földeák-Óföldeák községek jegyzqe
-Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
- Magyar Államkincstár

Földeák, 2022' január 20'

polgármester


