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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi L. törvény 
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések, mint fő cél támogatására. 
 
A pályázati alcélok a következők: 
 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

(intézményfejlesztés), 
aa)  Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének, vagy helyiségének -

kapacitásbővítéssel nem járó- infrastrukturális fejlesztése, felújítása; 
ab)  70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (óvodafejlesztés) 
ac)  Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, 
felújítása (egészségfejlesztés); 

ad)  Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
(hivatalfejlesztés); 

b) Óvodai, iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új 
létrehozása (sportfejlesztés); 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 
 
Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot.  
A támogatási feltételek áttekintése után a c) alcélra javasoljuk a pályázat benyújtását a következő 
projekt megvalósítására: 
 
 Raposka, Szent György utca (58/25 hrsz.) végén található csapadékvíz-elveztő 

felújításának kivitelezési munkái  
 

A c) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat a közigazgatási területén és tulajdonában lévő 
út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást. 
A pályázaton projektenként eltérő mértékű, vissza nem térítendő költségvetési támogatás 
igényelhető, mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó adóerő-
képességétől. A pályázatban a támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége és a 
fejlesztési alcél alapján kerül meghatározásra, mely alapján Raposka település 2018. évi 01.01-i 
lakosságszáma (255 fő) alapján került meghatározásra. Az 1 főre jutó adóerőképesség 3.122 Ft. A 
települési adóerőképesség alapján így a támogatási intenzitás a megvalósítandó pályázati alcél ( c) 
esetére (azaz a fent nevezett felújításra) 85%.  



A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 
- elektronikus feltöltés lezárása: 2019. május 31. 16:00 óra 
- papír alapon történő benyújtás: 2019. június 03.  

Hiánypótlási határidő. 2019. június 24.  
 
A pályázati cél megvalósításához Raposka Község Önkormányzatának a felújításhoz szükséges 
összköltség 15 %-val kell rendelkeznie, melyről a pályázati kiírás szerint 30 napnál nem régebbi 
képviselő-testületi határozattal kell rendelkezni. 
 
Fentiek értelmében és a fejlesztési célra kapott előzetes vállalkozói árajánlat alapján a pályázati cél 
megvalósításához szükséges források a következőképp alakulnak: 
 
a) az igényelt támogatás összege:   1.164.348,-Ft,  
b) a saját forrás összege:       205.474,-Ft  (rendelkezésre állás) 
Összesen:     bruttó   1.369.822,-Ft 

 
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi 
L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
felhívásra „Raposka, Szent-György utca (58/25 hrsz.) végén található 
csapadékvíz-elvezető felújításának kivitelezési munkái” címmel, legfeljebb 
bruttó 1.369.822,- Ft, azaz egymillió-háromszázhatvankilencezer-
nyolcszázhuszonkét forint beruházási összegben. 
 
A pályázathoz szükséges legfeljebb bruttó 205.474,- Ft, azaz 
kettőszázötezer-négyszázhetvennégy forint összegű önerőt Raposka 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének Raposka Község 2019. 
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet, K7. 
Jogcím, Felújítások, „Hegyi utak felújítása” elnevezésű bruttó 3.000.000,-
Ft, azaz három-millió forint összegű előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felkéri Raposka Község Polgármesterét a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázat aláírására és benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tapolca, 2019. május 28. 
 
 
 
 Bolla Albert 
 polgármester  






























