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2015. augusztus 26-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. 10. pontja szerint az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. 
 

A pályázat célja: 
A támogatás célja a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-ai és a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati 
adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. 
 

Pályázati alcélok: 
 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, 
b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása, 
c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése, 
felújítása, 
d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, 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. 
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 Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati tulajdont 
érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, d) és f) pont 
esetében tulajdonszerzésre is igényelhető. 
 

Az önkormányzat a pályázat keretében a tulajdonában lévő utak felújítását és a készülő új 
településrendezési terv megalapozó vizsgálatát kívánja megvalósítani.  
 

 A pályázat pozitív elbírálása esetén a Petőfi utca 514 m hosszúságban, a Kossuth utca pedig 
360 m hosszúságban kerülne felújításra. 
 

Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

A támogatás mértéke: 
A támogatás mértéke 100 %. 

Lakosságszám alapján igényelhető maximális támogatási összeg a település esetén: 
1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint. 
 

Az elektronikus feltöltés lezárása: 2015. szeptember 1., 16 óra 
Papír alapon történő benyújtás: 2015. szeptember 2. 

A benyújtott pályázatokat a Magyar Államkincstár a hiánypótlások lezárását követően, 2015. 
szeptember 18-ig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. 

A miniszteri döntés határideje: 2015. október 15. 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A fentiek ismertében kérem Önöket, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázathoz az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatot a település 
belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása és a 
településrendezési tervek készítése alcélokra benyújtja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős:        polgármester 
Határidő:    azonnal 

 
 

Halimba, 2015. augusztus 14. 
 
          Tóbel János 
          polgármester 


