
Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. június 16. napján tartott ülésén 
5. napirendi pont 
 
Tárgy: Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatról 
  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.  
A támogatás mértéke 100%.  
A támogatás 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint 
lehet. 
Pályázatok benyújtásának határideje: - elektronikus feltöltés lezárása: 2016. augusztus 31.  - papír 
alapon történő benyújtás: 2016. szeptember 1. 
A miniszteri döntés határideje: 2016. november 15. 
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31.  
 
A Pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési alcélra is 
pályázhat. 
 

Pályázati alcélok:  
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,  

Az önkormányzat belterületén és tulajdonában lévő út, híd és járda építésére, felújítására, 
karbantartására használható fel a támogatás. 

 

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,  
Az önkormányzat tulajdonában lévő, csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető 
létesítmény felújítására, korszerűsítésére használható fel a támogatás.  

 

c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak 
építésére, felújítására,  

Az önkormányzati tulajdonban lévő temető területén ravatalozó építésére, felújítására, 
urnafal építésére, temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építésére, 
felújítására használható fel a támogatás. 

 

d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely  
da) igazgatási tevékenységet,  
db) óvodai nevelést,  
dc) kulturális tevékenységet vagy ú 
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,  
 
Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmény fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségek számolhatók el: 
az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban akadálymentesítésére, tetőfelújításra, 
fűtéskorszerűsítésre, energetikai korszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre, az 



épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a feladatellátáshoz szükséges eszközök 
vagy berendezések beszerzésére (max.10%). 

 

e) településrendezési tervek készítésére,  
 A dokumentációval kapcsolatos tervezői költségek számolható el.  
 

f) munkahely-teremtési programok megvalósítására. 
Önkormányzati tulajdont érintő, vagy önkormányzati tulajdonszerzést eredményező 
fejlesztések megvalósítása támogatható, melyeknek eredményeként piaci szereplők kapnak 
lehetőséget a településen új munkahelyek teremtésére. Ezen belül különösen ipari 
tevékenység végzésére alkalmas területek/ingatlanok kialakítása, a szükséges 
infrastruktúrával történő ellátásával összefüggő költségek számolhatók el. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását. 
 
 

Vámosszabadi, 2016. június 12. 

 
        Lizákné Vajda Lívia s.k. 
               polgármester 


