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                                          1./ Napirendi ponthoz 

 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                       Készítette: Bányainé Cserged Marianna  

                     vezető főtanácsos 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző       

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. szeptember 04. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásához  

             kapcsolódó pályázati kiírásról               

    

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásáért felelős miniszterrel 

közösen pályázatot írt ki Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. törvény módosításának keretében létrehozott új jogcím forrásaira. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy  

 

1. nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki hatósági engedélyhez kötött tevékenységet 

kíván megvalósítani, 

2. lehetőség van az igénylésben megjelölt célt szolgáló, eszközönként 50.000.- forint egyedi 

bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzésre, kivéve informatikai, irodatechnikai 

eszközök beszerzése, 

3. a pályázattal papír alapon is benyújtandó valamennyi dokumentumot az Ebr42 rendszerbe 

elektronikusan fel kell tölteni a pályázati adatlap II. táblázat megfelelő soraiba, 

4. a fejlesztési célok a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyontárgyon 

valósíthatók meg, 

5. a d) alcél esetében ingatlan vásárlására is fordítható a támogatás, 

6. az önkormányzat egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési 

alcélra is lehet pályázni. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 7. 16.00 óra papír alapon: 2017. 

szeptember 8. 

 

A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat 

célja: 

 

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása 

és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A 

pályázat a 2016. január 1-jén fennálló lakosság szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint egy 

lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési 

céljainak megvalósítását hivatott szolgálni. 
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Pályázati alcélok: 

 

Az önkormányzat támogatást igényelhet 

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

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 

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

építésére, felújítására 

d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén 

megvásárlására, amely 

da) igazgatási tevékenységet, 

db) óvodai nevelést, 

dc) kulturális tevékenységet vagy 

dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi  

feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni, 

e) településrendezési tervek készítésére. 

 

A pályázók támogatásának maximális összege: 

„d) 501-1000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1.250 000 forint. 

 

Javaslom a pályázat benyújtását a dc) pályázati alcélra a Balajt Község Kultúrház (3780 

Balajt, Fő út 53.) - fűtéskorszerűsítésére. 

 

Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, a fűtés jelen állapot szerint vegyes tüzelésű 

kályhával van megoldva, ez az egy kályha nem tudja kellőképpen befűteni a helyiséget, 

elavult, szükséges a korszerűbb fűtési rendszer kialakítása. Az önkormányzat saját erőből nem 

tudja a fűtés korszerűsítést megoldani, ezért szükséges a pályázati lehetőséggel élni, amihez 

önerőt az önkormányzatnak nem kell biztosítani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatot: 

Határozati javaslat 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2017. (IX.04.) H A T Á R O Z A TA  

 

Tárgy: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek  

             támogatásához kapcsolódó pályázati kiírásról               

                    

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta Kistelepülési önkormányzatok 

alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásához kapcsolódó pályázati 

kiírásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:     

    

Képviselő-testület támogatja a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtását a 

pályázati alcélok közül a dc) kulturális tevékenység alcélra a 3780 

Balajt, Fő út 53. szám alatti önkormányzat tulajdonát képező Balajt 

Község Kultúrház - fűtéskorszerűsítésére. 

 



3 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: elektronikus úton: 2017. szeptember 7. 16.00 óra  

                   papír alapon: 2017.  szeptember 8. 

 

 

 

Balajt, 2017. szeptember 4. 

 

                                                                                                         Szabó Zoltán 

                                                         polgármester 

 

 


