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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2018. április  23 -i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
pályázat benyújtása 
 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
 

Előkészítő:  Molnár Szabolcs ügyintéző 
 

Meghívottak:  ----- 
 

Előterjesztést látta:  …………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
     jegyző 

 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet II.2. pont a) b) c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra. 
  
1. A pályázat célja  
  
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos 
testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi 
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.   
  
Pályázati alcélok:  
  
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 
intézményfejlesztés)  
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 
infrastrukturális fejlesztése, felújítása  
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: 
óvodafejlesztés),  
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 
továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)  
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 
továbbiakban: hivatalfejlesztés)  
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  



c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása   
  
  
Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be 
pályázatot. 
 
Az alcélok közül a c)  Belterületi utak, járdák, hidak felújítása célú pályázatot javaslom, a 
Zrínyi utca felújítása tekintetében.  
 
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke - a település 
adóerő-képessége alapján – a fejlesztési költség 85 %-a. Minimálisan biztosítandó saját erő 
mértéke a fejlesztési költség 15 %-a. 
 
Ezen utca beruházási költsége 15.877.673 Ft, az igényelt támogatás összege 13.496.022  Ft, 
az önkormányzat által biztosított saját erő összege 2.381.651 Ft. 
 
A végleges  kérelemhez - többek között - csatolni kell a képviselő-testület felhatalmazó 
határozatát  is.  A végleges pályázat beadásának jogvesztő határideje 2018. május 2. napja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázat keretében az alábbi pályázati alcél kerül 
megvalósításra: 
 
c) alcél: Belterületi utak, hidak, járdák felújítása.  
Az önkormányzat közigazgatási területén, tulajdonában 
lévő Zrínyi utca, Hrsz: 196  felújítása. 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása 
fejlesztési költség összesen 15.877.673 Ft 
igényelt támogatás összesen: 13.496.022 Ft 
saját erő összesen: 2.381.651 Ft  

 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Magyar 
Államkincstár útján adja be. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját 
erő bruttó 2.381.651 Ft összegét a 2018. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2018. május 2. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 

 
 

 
 
 

k.m.f. 
 

                      Tóth Csaba sk.             Dr. Gelencsér Ottó sk. 
     polgármester                                         jegyző 

 


