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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 

lehetőségről 

 
Előterjesztést készítette: Mata Zoltán előadó 

Véleményezi:  A Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ebben az évben is megjelent a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 

államháztartásáért felelős miniszter által közösen hirdetett, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívás. 

Keretein belül az előző években megszokottakhoz hasonlóan három pályázati alcél található: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

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 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

Az a)-c) pontok szerinti célok esetében legfeljebb egy intézmény (létesítmény) fejlesztésére van 

lehetőség támogatást igényelni! 
 

A felhívás áttanulmányozása alapján két fejlesztési cél fogalmazódott meg, melyek az alábbiak: 

 

- az a) tevékenységen belül aa) alcélra a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 

működtetésében és tulajdonában álló Füzesgyarmati Bölcsőde épületének nyílászáró cseréje, 

hőszigetelése, valamint a szükséges felületképzések elvégzése, vagy 

- a c) tevékenység keretein belül az elmúlt évnek megfelelően Füzesgyarmat belterületi burkolt 

útjainak fejlesztése. 

 

Lehetőség van eszköz beszerzésre is, mely a teljes megvalósítási költség maximum 10%-áig 

tervezhető a támogatási kérelemben. 
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Információk a pályázatról tevékenységek szerint: 

 

 a) pályázati alcél (bölcsőde) c) pályázati alcél (útépítés) 

Maximálisan igényelhető 

támogatási összeg 

30 millió Ft 15 millió Ft 

Támogatási intenzitás 75% 65% 

Maximális önerő összege 10 millió Ft 8.076.923;- Ft 

Előnyben részesülő 

támogatási kérelmek 

Fenntartási 

költségcsökkentést célzó 

fejlesztések (hőszigetelés, 

nyílászáró csere), megújuló 

energiaforrás hasznosítását 

szolgáló fejlesztések 

Tömegközlekedés által 

igénybevett utak felújítására 

irányuló fejlesztések. 

 

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. május 2. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület felhatalmazása a támogatási kérelem 

pozitív elbírálása esetére a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. 

 

A döntés alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás a), vagy c) alcéljára. 

 

Az a) alcélra benyújtott támogatási kérelem pozitív bírálata esetén felújításra kerül a 

Füzesgyarmati Bölcsőde, valamint annak fenntartási költsége csökken, esztétikailag az épület 

fejlődik. 

 

A c) alcélra benyújtott kérelem támogatása esetén a szokásos műszaki tartalommal ~450-500 

m hosszú útfelújítás tervezhető (alapréteg, kiegyenlítő réteg, kötő és koptató réteg aszfalt, 

padkázás, szükséges csapadékvíz elvezetési munkálatok). 

 

A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződésben foglaltakat magára 

nézve elismeri és betartja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy legyen szíves meghatározni, hogy 

Önkormányzatunk melyik alcél tekintetében milyen tárgyú pályázatot nyújtson be, illetve arról, 

hogy a támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt biztosítja-e? 

 

Füzesgyarmat, 2017. március 21. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat I. (bölcsödére vonatkozó pályázat esetén) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (III…..) határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 

lehetőségről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter által az államháztartásáért felelős miniszterrel közösen hirdetett, a Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) 

és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című 

pályázati felhívásra. 

 

Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

 

A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2017. évei 

költségvetéséből biztosítja. 

 

Igényelhető maximális támogatás: bruttó 30.000.000;- Ft 

Támogatási intenzitás: 75% 

Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 10.000.000;- Ft 

Pályázat benyújtási határideje: 2017. május 2. 

 

Határidő: 2017. május 2. 

Felelős: Bere Károly 

 

Határozati javaslat II. (útfelújítás alcél esetén) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (III…..) határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 

lehetőségről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásáért felelős miniszterrel közösen hirdetett, a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok 

szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati 

felhívásra. 

Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2017. évei 

költségvetéséből biztosítja. 

 

Igényelhető maximális támogatás: bruttó 15.000.000;- Ft 

Támogatási intenzitás: 65% 

Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 8.076.923;- Ft 

Pályázat benyújtási határideje: 2017. május 2. 
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Határidő: 2017. május 2. 

Felelős: Bere Károly 


