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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 5-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés „kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására” című pályázat forrásáról  

Előterjesztő:  Bolla Albert polgármester 

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
   Molnár Károly csoportvezető 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény (a továbbiakban: Kv. tv.) 3. melléklet II. 12. pont szerinti „Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására”   

A „Pályázati Kiírás” 1. pontja értelmében, mint 2000 fő alatti és 12 000 forint egy lakosra jutó 
adóerőképességet meg nem haladó települési önkormányzatként jogosultak vagyunk a 
támogatásra.  

A támogatás mértéke 100 %, melynek összege egy 100-300 fő lakosságszám közötti település 
esetében legfeljebb 750 000 forint.  

A Képviselő-testületnek a pályázat benyújtásához döntenie kell a támogatást meghaladó 
költségek saját forrásból történő biztosításáról, ha az árajánlatban szereplő költség meghaladja 
az önkormányzatot megillető támogatás összegét.  

A pályázatok elektronikus rögzítésének a határideje 2017. szeptember 7.  

A pályázatok papír alapon történő beadásának a határideje 2017. szeptember 8.  

A temetőben tervezett térburkolási munkára kért árajánlat szerint az építési munka költsége 
bruttó 1.153.414 forint.  

Ez az összeg 403.414 forinttal meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás összegét, 
így ezt önerőből kell biztosítanunk.  

A kivitelezés várhatóan 2018. évben kerül sorra, így a költséget a 2018. évi költségvetésében a 
beruházási kiadások között megtervezi.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 

 
        HATÁROZATI JAVASLAT 
 
                 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatására”, meghirdetett pályázatra, mint 2000 fő alatti és a 
12 000 forint egy lakosra jutó adóerőképességet meg nem haladó 
települési önkormányzat vissza nem térítendő költségvetési 
támogatásra a pályázatát benyújtja. 



Az építési munkára kért árajánlatban szereplő költség bruttó 
1.153.414 forint, amely meghaladja az önkormányzatot megillető 
támogatás összegét, ezért a Képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a támogatás mértékét meghaladó, 403 414 forint 
költséget saját forrásból, - a 2018. évi költségvetése beruházási 
kiadásai terhére - biztosítja.   

Felhatalmazza a polgármestert a pályázatnak Magyar 
Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához történő soron 
kívüli benyújtására és a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére.   

 

            Határidő:  2017. szeptember 5., illetve a 2018. évi 
       költségvetés elkészítése 
            Felelős:  polgármester  

 
 
Raposka, 2017. szeptember 1. 

 
      
    Bolla Albert  
                polgármester 


