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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. június 4-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 
 
Ikt.sz: LMKOHFL./376/1/2015. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletében meghatározásra kerültek az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának lehetőségei 
 A megjelent pályázati kiírás a költségvetési törvény 3. mellékletében szereplő, az 
alábbiakban felsorolt fejlesztéseket támogatja: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
 Előirányzat:   2 000,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az 
önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető 
maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter dönt. 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
 Előirányzat:   1 000,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet - 
Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével - a 
közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az 
igényelhető maximális támogatás mértéke 15,0 millió forint. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter dönt. 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
 Előirányzat:   500,0 millió forint 

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a 
tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve 
új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió 
forint. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter dönt. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 9. 16:00 óra 
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A pályázati felhívásban rögzítésre került, hogy nem részesülhet támogatásban az a pályázó, 
amely pályázatban érintett intézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás 
keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült. 

Fenti rendelkezést és az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzati 
támogatást figyelembe véve (óvoda energetikai fejlesztés, Faluház kazáncsere) nem lehet 
támogatást igényelni a Faluház és az Óvoda fejlesztésére. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata a pályázati felhívás b) pontjában rögzített, belterületi 
utak, járdák, hidak felújítására tud támogatást igényelni. 

E cél vonatkozásában előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek tömegközlekedés által 
igénybe vett utak felújítására irányulnak. 
 

A pályázat keretein belül a Fő utca belterületi határától a Málna utcáig terjedő szakaszának 
felújítására pályázna az önkormányzat. Az előkészítő szakmai munkálatok alapján a 
beruházás értéke bruttó 15.768.496.- forint lenne. 
 

A pályázati felhívás és önkormányzatunk adóerő-képessége alapján az útfelújítás 65 %-os 
támogatási intenzitással valósulhat meg, 15 millió forint maximálisan igényelhető támogatási 
összeg mellett. A beruházási összérték alapján az igényelhető támogatás 10.249.522.- 
forint, a saját forrás mértéke 5.518.974.- forint lenne. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
...../2015. (…..) ÖH. 
Pályázat benyújtása az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása célterületre pályázatot nyújt be. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges 5.518.974.- forint önerőt Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletének „Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai” 
című táblázat 3.1. sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
ehhez kapcsolódó aláírások megtételére valamint a pályázat benyújtására. 
 

 Határidő: 2015. június 04. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Lajosmizse, 2015. június 02. 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 


