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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
2014. évben 10 millió forint támogatást kapott önkormányzatunk az el nem adósodott 

települések fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton, melynek köszönhetıen az óvoda 
épületén a nyílászárók cseréje és a hıszigetelés, valamint a Faluház épületében a kazán 
cseréje megtörtént. 

 
2015. évben ismételten kiírásra került „Adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” címő pályázati felhívás, melyben az 
Óvoda utca Fı utca és Akácfa utca közötti szakaszának aszfaltburkolattal történı ellátására 
nyújtottuk be a támogatási igényt. Ez a pályázat forráshiány miatt nem részesült 
támogatásban. 

 
Az idei évben ismételten kiírásra került a pályázat, mely lehetıséget ad az el nem adósodott 
települések fejlesztéseinek támogatására az alábbi alcélok vonatkozásában: 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
c) köztemetı felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetıközlekedési utak 

építésére, felújítására, 
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerősítésére, amely 

da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
dc) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál, 

e) településrendezési tervek készítésére, valamint 
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására. 

 
Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati 

tulajdont érintı, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, az 
f) pont esetében tulajdonszerzésre is igényelhetı. 

A Pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több 
fejlesztési alcélra is pályázhat. 

 
A pályázati kiírás alapján az 501-1.000 fı közötti lakosságszámú település esetében a 

támogatás mértéke legfeljebb 10.000.000 forint. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. 
 

Javaslom, hogy az idei évben is a Óvoda utcai fejlesztés megvalósítására kerüljön 
benyújtásra a pályázat. 

 



A módosított pályázati kiírás alapján nem részesülhet támogatásban az a pályázó, 
amely a pályázatban szereplı beruházásra vonatkozó jogerıs hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik. Jelen kritériumnak az Óvoda utcai fejlesztés megfelel, hiszen 2016. január 14. 
napjától 3 évre szóló jogerıs engedéllyel rendelkezünk.  
A pályázati felhívás alapján a kiírás megjelenése elıtt kiállított számlák költségei nem 
számolhatóak el. A 2015-ben benyújtott pályázat kapcsán elkészült az Óvoda utca útburkolat 
építésére vonatkozó tervdokumentáció, melynek költsége a fentiekre tekintettel nem 
elszámolható.  
Az idei évben a kivitelezésre bekért árajánlat alapján a beuráházás bruttó 13.271.500 forintba 
kerül. Nyertes pályázat esetén a kivitelezés megkezdése elıtt újabb árajánlatot kell bekérni, 
melyre várhatóan 2017. év tavaszán kerül sor. Ennek megfelelıen javaslom, hogy 
költségvetésünkben 4.000.000 forintot különítsünk el az Óvoda utcai fejlesztésre, így az elıre 
nem látható költségek finanszírozása is megoldottnak tekinthetı.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 

 
 
 
 

Határozat-tervezet 
... /2016.(...) ÖH 
Önkormányzati fejlesztések támogatásával 
kapcsolatos pályázat benyújtása 

 
 Határozat 

 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása címő pályázati kiírásra 2016. évben a település belterületén út, híd vagy 
járda építésére, felújítására, karbantartására alcélra pályázatot nyújt be az Óvoda 
utca Fı utca és Akácfa utca közötti szakaszának aszfaltburkolattal történı ellátására. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges 
4.000.000.- forint önerıt Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
a 2016. évi költségvetésrıl szóló 3/2016. (II. 19) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének „Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai” címő táblázat 
3.1. sorának terhére biztosítja. 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
ehhez kapcsolódó aláírások megtételére valamint a pályázat benyújtására, nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerzıdés aláírására, a megvalósításhoz szükséges 
nyilatkozatok, szerzıdések aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. augusztus 16. 

 
 
Lajosmizse, 2016. augusztus 03. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


