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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 
pályázaton való pályázati részvételről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.  

A pályázat célja a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint 2000 fő alatti és a 12 
000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok 
fejlesztési céljainak megvalósítása. 

A pályázati alcélok : 
Az önkormányzat támogatást igényelhet 
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására 
b) vízrendezési és csapadékvízelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési 

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 fejlesztési célok a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyontárgyon 
valósíthatók meg. 
Az igényelhető támogatás maximális összege Szerep település vonatkozásában 1.600.000 Ft. 
A támogatás mértéke 100%. 

A támogatás igénylésére az ebr42 rendszerben kitöltött adatlapon van lehetősége az 
Önkormányzatnak 2017.09.07-én 16.00 óráig. Papír alapon a pályázat benyújtásának 
határideje 2017. 09. 08. E határidők elmulasztása jogvesztő. 
A pályázat keretében megtörténhetne a könyvtár épületének külső hőszigetelése, vakolása. 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 

Határozati javaslat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be az alábbi 
alcélra: 

  
d) Olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség 
esetén megvásárlására, amely dc) kulturális tevékenység feladatellátást szolgál. 
 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
Határidő: 2017. 09. 07. 
 

Szerep, 2017. szeptember 5. 
         Tóthné Verő Tünde s.k. 
         polgármester 


