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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2015. augusztus 18-i ülésére 

 
Tárgy:  Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatása – 2015 
 
Ikt.sz: LMKOHFL/506/1/2015. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A helyi önkormányzatokért felelıs miniszter ─ az államháztartásért felelıs miniszterrel 
egyetértésben ─ pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetésérıl szóló 
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti  

az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására 

összhangban 
-  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
-  a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, 
-  a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 
-  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.), rendelkezéseivel. 

 
Pályázati alcélok: 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, 
b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása, 
c) köztemetı felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetıközlekedési utak 

építése, felújítása, 
d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerősítése, amely 

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

e) településrendezési tervek készítése, valamint 
f) munkahelyteremtési programok megvalósítása. 

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

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

Egy települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) kizárólag egy pályázat 
benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást. 

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

támogatás mértéke legfeljebb 10.000.000 forint. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 1. 
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A 2014. évi lehetıséghez képest az idei pályázati kiírás új célokat is meghatároz. Jelen 
pályázat vonatkozásában az alábbi fejlesztési lehetıségeket javaslom végiggondolni: 

 
Településünk esetében megvizsgálva a pályázati feltételeket útépítésre vagy útfelújításra 
tudnánk pályázni, ami azt jelenti hogy a 10 MFt-os pályázati összeg 100 méter útépítésre vagy 
200 méter útfelújításra elegendı.  ( Pl. a Fı utca Málna utcától a belterületi határig tartó 
szakasza 200 méter . Erre a szakaszra már van beadva másik pályázat, de  jelenleg nem ismert 
hogy nyertes-e, amennyiben mégis az a pályázat nyer és jelen pályázattal is erre pályáznánk, 
akkor ezen pályázat keretében van lehetıség arra, hogy módosítsuk a pályázatunk mőszaki 
tartalmát.) 
 
Kérem képviselı-társaimat vitassuk meg, hogy útépítésre vagy felújításra nyújtsunk-e be 
pályázatot és melyik területre. Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek 
javaslatot: 
 
 
 
 

Határozat-tervezet 
... /2015.(...) ÖH 
Adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatása – 2015 

 
 Határozat 

 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása címő pályázati kiírásra az alábbi célterületekre, valamint mőszaki 
tartalomra vonatkozva nyújtja be pályázatát: 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat elıkészítésére, benyújtására és az ahhoz szükséges 
dokumentumok beszerzésére, aláírására, nyertes pályázat estén a támogatási 
szerzıdés megkötésére. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. augusztus 18.  ill. 2015. szeptember 1. 
 

 
Lajosmizse, 2015. augusztus 13. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


