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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30-i 

nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására 
vonatkozó felhatalmazásra javaslat  
 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
 

Előkészítő:  Jóna Bernadett ügyviteli munkatárs 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 

Melléklet:  Együttműködési megállapodás, Konzorciumi megállapodás 
Előterjesztést látta:   

…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője, Dr. Imre László köszönettel 
vette Lesenceistvánd Község Önkormányzata megkeresését Lesenceistvánd település Terület-
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaira benyújtani kívánt Egészségház 
felújítása Lesenceistvánd településen című projekttel kapcsolatban.  
 
Lesenceistvánd község Uzsa településsel együtt (egy praxis) önkormányzati társulásban 
kívánja benyújtani a pályázatot épületenergetikai fejlesztésre és eszközbővítésre. A TOP-
4.1.1-15 felhívásra a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2016. május 4-ig 
lehetséges. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, 
maximum 60 millió Ft. 
 
2016. február 29-i elektronikus megkeresés alapján csatoltan megküldte a Veszprém Megyei 
Önkormányzati Hivatal a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése című felhíváshoz kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat.       
 
Kérik Lesenceistvánd Község Önkormányzatát, hogy a képviselő-testületi döntés 
meghozatalát követően a Képviselő-testület határozatát, valamint az aláírt konzorciumi, 
illetve együttműködési megállapodásokat a lehető legrövidebb időn belül a megyei 
önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és 
a határozati javaslatokat elfogadni. 
 

 
 
 
 



 
 
 

H A T Á R O Z A T I     J A V A S LAT  
 

                                                              
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 kódszámú Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívása keretében megvalósítandó Egészségház 
felújítása Lesenceistvánd településen című projekt benyújtásával egyetért, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat 
aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
 
                                            
 
 
Lesenceistvánd, 2016. március 24. 
 

    Tóth Csaba 
     polgármester 

 


