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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2014. március 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Tájékoztatás az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

támogatási igényének benyújtásáról 
 
Ikt.sz: II./174/4/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 1. §-a 
értelmében a Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti vissza nem térítendı támogatásban (a 
továbbiakban: támogatás) részesülhetnek a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti törlesztési célú támogatásban és a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-a 
alapján adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok. 
 

A BM rendelet 2. §-a alapján támogatás nyújtható: 
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
c) településrendezési tervek készítésére, 
d) olyan önkormányzati tulajdonban lévı épület felújítására, fejlesztésére, energetikai 

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

Az a), b) vagy d) pont szerinti célra nyújtott támogatás önkormányzati tulajdont 
érintı, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására 
használható fel. 

 
A BM rendelet 3. § (1) bekezdés értelmében a 501 – 1000 fı közötti lakosságszámú 

település esetében a támogatás mértéke 10.000.000 forint. 
 
2014. március 3. napján megkerestem a Tisztelt Képviselıket és egyeztetés történt a fenti 
támogatási lehetıség igénybevételérıl. 
Az egyeztetés során az az álláspont alakult ki, hogy a Faluház kazáncseréjére és az óvoda 
épületének szigetelésére, nyílászáróinak cseréjére kérjük a támogatást. 
 
A rendeletben foglaltaknak megfelelıen az igénylés a határidıig rögzítésre, benyújtásra 
került. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 



 
Határozat-tervezet 

 
... /2014.(...) ÖH 
Tájékoztatás elfogadása 
 

 Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Felsılajos Község 
Polgármesterének tájékoztatását és egyetért az adósságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben 
rögzített támogatási igény benyújtásával a Faluház kazáncseréjére és az óvoda épületének 
szigetelésére, nyílászáróinak cseréjére. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. március 21. 

 
Lajosmizse, 2014. március 14. 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester  
 


