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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. április 26-i ülésére 

 
Tárgy: Fejlesztési támogatás igénybevétele térfigyelő rendszer kialakítására 
 
Ikt.sz: I./287/1/2013. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe 
vételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) 
lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára támogatás igénybevételére. A rendelet 1. § 
(3) bekezdése értelmében a 3 támogatási cél közül kizárólag 1 célra lehet pályázni. 

A három célterület: 
 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Az 

igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint.) 
 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Az 

igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.) 
 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása (Az igényelhető 

maximális támogatás mértéke 10 millió forint.) 
 
A rendelet 1. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a támogatás maximális mértéke 

azon településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetében, ahol az önkormányzat 
nem részesült a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 76/C. § (1) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (1)-
(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban, a fejlesztéshez szükséges összeg 100 %-a. 

 
A hármadik célterület keretében lehetőség lenne Felsőlajos község térfigyelő 

rendszerének kialakítására. 
A közterületen található értékek (padok, parkok, buszmegállók, kukák), 

a magántulajdon, valamint az emberi biztonság védelmének legmodernebb és egyre 
költséghatékonyabb formáját jelentik a kamerás megfigyelő rendszerek. Segítségükkel egy-
egy kijelölt terület 24 órás megfigyelés és képrögzítés alá helyezhető. 

 
A Belügyminisztérium támogatást nyújt az említett projektek megvalósításához. 
 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 2. 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Térfigyelő rendszer kialakítása Felsőlajoson 
pályázat előkészítésére irányvonalak meghatározása 
 

 Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybe 
vételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által nyújtott 
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása célterület keretében 
nyújtható támogatás elnyerésére Felsőlajos község térfigyelő rendszerének kialakítására. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet mellékletében foglalt pályázati adatlap 
aláírására, benyújtására, elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges 
dokumentumok beszerzésére. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. április 26. 

 
 

Felsőlajos, 2013. április 25. 
 
 
                                                                                            Juhász Gyula s.k. 
                                                                                               polgármester 

 
 

 
 


