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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. április 30. napján tartandó testületi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázatban való részvétel 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter 

pályázatot hirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szól 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására. 

A pályázat célja: az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyerekek 

magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek 

javítása, a közös önkormányzat székhely hivatalának felújítása, a mindennapos testnevelés 

feltételeinek megteremtése, önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése. 

Pályázati alcélok: 

a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (meglévő 

bölcsőde, óvoda, egészségügyi alapellátást szolgáló épület, önkormányzati székhely hivatal 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális – fejlesztés, felújítás, új 

sportlétesítmény létrehozása 

c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 

A pályázók köre: települési önkormányzatok 

A támogatás összege:  

Pályázati alcélok Maximálisan igényelhető támogatás (millió 

Ft) 

a) 30 

b) 20 

c) 15 (10 000 fő lakosságszám alatti 

települések) 

  



A támogatás intenzitása:  

Fejlesztési alcél Támogatás intenzitása (adóerő-képesség 

alapján) 

0 – 18 000 Ft/fő 

a) 95 % 

b), c) 85 % 

 

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31. 16:00 elektronikus feltöltés lezárása  

A pályázat benyújtása: elektronikus úton az ebr42 rendszeren, valamint papír alapon 1 db 

eredeti és 1 db hitelesített másolati példányban 

Előnyt élveznek: 

 intézményfejlesztés esetén: a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések 

(nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrás 

hasznosítása) 

 sportfejlesztés esetén: a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, több 

sportág befogadására alkalmas, építészeti és kommunikációs akadálymentesítés 

valósul meg, fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül 

 belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés 

által igénybevett utak felújítására irányulnak 

Támogatás felhasználása: 

 intézményfejlesztés esetében: a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, a feladatellátáshoz szükséges eszközök, 

berendezések beszerzése, életveszélyes vagy alkalmatlan épület átalakítása 

 sportfejlesztés esetén: sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztése, felújítása, 

új sportlétesítmény létrehozása (kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy 

kialakítása támogatható, amelyet a köznevelési intézmények gyermekei, tanulói 

rendszeresen használnak tanóra keretében, utánpótlás sport vagy szabadidősport 

megvalósulásával 

 belterületi utak, járdák, hidak esetén: szilárd burkolatú közutak felújítása, szilárd 

burkolatú járda javítása, felújítása, nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, 

korszerűsítése, út tartozékainak felújítása, korszerűsítése 

 

Fentiek alapján, a korábbi évek gyakorlatát követve kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az 

alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

részt kíván venni a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszter által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „ 

elnevezésű pályázaton azon belül a c) alcélra vonatkozóan (belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása). A képviselő-testület a szükséges forrást a 2019. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által kiírt 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat c) alcéljára 

(belterületi utak, járdák, hidak felújítása) nyújt be pályázatot, és a Kiss Ernő és Arany János 

utcát kívánja felújítani. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 26. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                polgármester 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 

 

         

 

 


