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Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat fejlesztési támogatásra 

benyújtandó pályázata 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

-  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

    Polyefkó Mária költségvetési előadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.10.pontja szerint az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására. A pályázat keretében lakosságszámtól függő, vissza nem térítendő 

támogatásban részesülhet az önkormányzat. Ez településünk vonatkozásában maximálisan 

20.000.000. Ft összegű fejlesztési célú támogatást jelenthet. 

 

A pályázati kiírást meghatározza a támogatható fejlesztési célokat, melyek az alábbiak: 

 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása, 

b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása, 

c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak 

építése,felújítása, 

d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely 

da) igazgatási tevékenységet, 

db) óvodai nevelést, 

dc) kulturális tevékenységet vagy 

dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál, 

e) településrendezési tervek készítése, valamint 

f) munkahelyteremtési programok megvalósítása. 

A d) és f) pont esetében tulajdonszerzésre is igényelhető támogatás, illetve több fejlesztési 

alcélra is lehet pályázni. 
 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt, a Tárcaközi Bizottság 

javaslata alapján. A 2000 fő alatti települések pályázatának támogatására akkor kerülhet sor, 

ha a 2000 fő feletti települések érvényes pályázatának támogatását követően azokra a 

keretösszeg lehetőséget biztosít. 

 

Alcsútdoboz, Dózsa Gy. utca ( hrsz: 436)  felújítására, a Bem utca  (hrsz: 28) aszfaltburkolat 

nélküli részének útalap készítésére és a Bem utca (hrsz: 968) Béke utcával való csatlakozási 

szakaszán útfelújításra és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére rendelkezünk árajánlattal, 

mely szerint ezen munkák kivitelezési költsége 18.099 eFt. 

Az óvodabővítéséhez szükséges az óvoda melletti ingatlan megvásárlása, melynek vételára az 

eladóval történt egyeztetés szerint 1.900 eFt. 

Fenti felújítások és ingatlan beszerzés költségeire a pályázati forrás fedezetet biztosítana. 

 

Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni. 

 
 

 
 

Tóth Erika 

polgármester 

 

Alcsútdoboz, 2015. augusztus 18. 



 

 

 

Határozati javaslat: 
 

 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (VIII. 31.) számú határozata 

afejlesztési pályázatról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban 

nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásáról szóló pályázati 

kiírás alapján pályázatot kíván benyújtani. 

A pályázati célok:  

 - Dózsa Gy. utca felújítása,  

- Bem utca (hrsz:28) egy szakaszán útalap készítés,  

- Bem utca (hrsz: 968) Béke utcával való csatlakozási szakaszának felújítása és 

csapadékelvezetési rendszer kiépítése, 

  - Óvoda bővítéshez szükséges ingatlan megvásárlása. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

 

Felelős: Tóth Erika polgármester 

 

Határidő: 2015. szeptember 01. 

 

 
 


