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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. augusztus 18-i ülésére 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:Döntés azadósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton való részvételről 

 

 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

- a 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.)  

- az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Huszárovics Antal polgármester 

    Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel 

egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II.10. pont szerinti, az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására. A pályázat benyújtási határideje 2015. szeptember 1. 

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 kiírás meghatározza a támogatható fejlesztési célokat, melyek az alábbiak: 

 

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

b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítása, 

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

építése, felújítása 

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

da) igazgatási tevékenységet, 

db) óvodai nevelést, 

dc) kulturális tevékenységet vagy 

dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál, 

e) településrendezési tervek készítése, valamint 

f) munkahely teremtési programok megvalósítása.  
 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt a Belügyminisztérium és a 

Nemzetgazdasági Minisztérium két-két képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata 

alapján 2015. október 15. napjáig. 

 

A fejlesztési cél részletesebb bemutatása: 

 

Csabdi Község Önkormányzat tulajdonában lévő utak állapota folyamatosan romlik. Az 

útpálya felújítása, karbantartása folyamatos feladat, melyre az anyagi 

forrástönkormányzatunk nem tudja előteremteni.  

 

Az alábbi utak felújítását kívánjuk a fent ismertetett pályázat keretein belül elvégezni: 

 

Helyrajzi 

szám 

Utca elnevezése Helyreállítandó 

hossz 

Megjegyzés 

16 hrsz. Petőfi utcáról nyíló 

Névtelen utca 

kb. 40 méter Az út murvás, az eső lemossa a 

keresztutcára a murvát.  

95 hrsz. Szabadság utcáról nyíló 

Névtelen utca  

kb. 70 méter Az út murvás, az eső lemossa a 

keresztutcára a murvát. 

292 hrsz. Szabadság és Ady Endre 

utcát összekötő Névtelen 

utca 

kb. 120 méter Az útpálya hiányos, teljes 

hosszúsága rossz állapotban 

van. 

373/23 

hrsz. 

Béke utca új szakasza kb. 450 méter Az útpálya alapja, felületi 

zárása elkészült, a hosszútávú 

használat érdekében szükséges 



aszfaltréteg ráhelyezése.   

564 hrsz. Iskola utca teljes hossza Az útpálya rossz állapotban 

van. 

612 hrsz. Diófa utca eleje kb. 270 méter A Vasztélyi bekötő úttól 

kezdődően az útburkolat 

felújítása szükséges.  

537 hrsz. a Kossuth utcáról nyíló 

Névtelen utca 

kb. 40 méter Az út murvás, az eső lemossa a 

keresztutcára a murvát. 

 

 

A fejlesztési cél várható költségei: 

 

Pályázati dokumentáció elkészítését megalapozó előzetes tervezési költségek: 500.000,- Ft 

Engedélyes és kiviteli tervek, műszaki ellenőrzés várható költsége: 500.000,- Ft 

Kivitelezés várható költsége: 20.000.000,- Ft 

 

Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Csabdi, 2015. augusztus 11. 
 

Tisztelettel: 
 

Huszárovics Antal 

polgármester 

Határozati javaslat 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (VIII.18.) számú határozata 

azadósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton való részvételről 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete azadósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat alapján az alább 

részletezett utak felújítására kíván pályázatot benyújtani: 

 

A 16.hrsz-ú út 40 méteres szakasza, a 95.hrsz-ú út 70 méteres szakasza, a 292.hrsz-ú út kb. 

120 méteres szakasza, az 564.hrsz-ú út teljes hossza, 537.hrsz-ú út 40 méteres szakasza, 

373/23. hrsz-ú út 450 méteres szakasza, valamint a 612. hrsz-ú út 270 méteres szakasza.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

elkészítéséhez szükséges tervezői munkák 20.000.000,- Ft összegben történő 

megrendelésére.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

 

Felelős:  polgármester 



Határidő:  2015. augusztus 31. 


