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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására. 

A pályázat célja: 
Az Önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb 
színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a 
mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, 
belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése. 

Pályázati alcélok: 
a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (bölcsőde, 

óvoda, egészségügyi alapellátást szolgáló épület, közös önkormányzati hivatal 
székhely hivatala) 

b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, beruházás 

Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

Halimba Község Önkormányzat a b) alcél, azaz a belterületi utak felújítására kíván 
pályázatot benyújtani. 

A pályázati célra maximálisan igényelhető támogatás összege: 15 millió forint. 

A támogatás mértéke: 
A támogatás mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó 
adóerő-képességétől. 
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Halimba község Önkormányzata adóerő-képessége: 12.439 Ft/fő, mely alapján a b) alcélhoz 
az igényelhető támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 85 %-a. 

A pályázat benyújtásához kért árajánlat alapján a költségek bruttó összege: 

1.) Akácfa utca 6.852.803,- Ft 
2.) Arany János utca 6.422.776,- Ft 
3.) Béke utca 3.892.550,- Ft 
4.) Közvetlen költség (műszaki ellenőr) 436.070,- Ft 

Összesen: 17.604.199,- Ft 

A pályázati kiírás szerint az igényelhető támogatás összege: 14.963.569,- Ft, az önkormányzat 
által biztosított saját forrás összege pedig: 2.640.630,- Ft. 

A pályázat benyújtása elektronikus úton az ebr42 rendszerben történik. A pályázati adatlapot 
és a további benyújtandó dokumentumokat (fénykép, árajánlat, képviselő-testületi határozat, 
tulajdoni lap) papír alapon a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani.  
Az elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 
Papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10. 

A benyújtott pályázatokat a Magyar Államkincstár a hiánypótlások lezárását követően, 2015. 
július 6-ig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. 

A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6. 

A támogatási döntésről a nyertes pályázok 5 napon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati 
információs rendszeren keresztül, majd a döntés közlését követő 7 napon belül elektronikus 
támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről. 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A fentiek ismertében kérem Önöket, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására benyújtandó pályázathoz az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat 

 

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatatására 2015. évben kiírt pályázatot a belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása alcélra benyújtja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
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Halimba Község Önkormányzatának képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy a belterületi utak felújítására fordítandó önrész (saját 
forrás) összegét 2.640.630,- Ft, azaz kettőmillió-hatszáznegyvenezer-
hatszázharminc forintot a felhalmozási tartalékból biztosítja. 

Felelős:        polgármester 
Határidő:    azonnal 

 

Halimba, 2015. május 26. 

 

 

 

        Tóbel János 
        polgármester 

 
 


