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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 13-i ülésére
Tárgy: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési
támogatása – 2015
Ikt.sz: LMKOH/6528/1/2015.
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 (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.), rendelkezéseivel.
Pályázati alcélok:
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.
Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati
tulajdont érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, d)
és f) pont esetében tulajdonszerzésre is igényelhető.
Egy települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) kizárólag egy pályázat
benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást.
A pályázati kiírás alapján a 10.000 fő feletti lakosságszámú település esetében a
támogatás mértéke legfeljebb 200.000.000 forint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 1.
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A 2014. évi lehetőséghez képest az idei pályázati kiírás új célokat is meghatároz. Jelen
pályázat vonatkozásában az alábbi fejlesztési lehetőségeket javaslom végiggondolni:
- a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása
 Az úthálózat fejlesztési ütemezéséről szóló 55/2014. (V. 21.) önkormányzati
határozatban rögzített fejlesztési prioritás aktualizálása a csatornahálózat
kiépítésével érintett utcák helyreállításának vonatkozásában,
 Járdahálózat fejlesztése a Dózsa György úton, esetleg a piac felé a Szent Lajos
utcában.
- köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak
építése, felújítása
 a temető további fejlesztése kapcsán a temetőben lévő közlekedési utak építése, a
jelenlegi utak összekötése a református temetőtől a Kápolna irányába az új
temetőrészen keresztül a Tüzépig.
Kértem a T. Képviselő-testület Tagjait a pályázat műszaki tartalmát jelentő fejlesztési
terültek megtárgyalására és a benyújtandó korszerűsítési lista összeállítására.
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot:

Határozat-tervezet
... /2015.(...) ÖH
Önkormányzati fejlesztések támogatásával
kapcsolatos irányvonalak meghatározása
Határozat
1) Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása című pályázati kiírásra az alábbi célterületekre, valamint műszaki
tartalomra vonatkozva kíván pályázatot előkészíteni:
……………………….
……………………….
……………………….
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a határozat 1) pontjában meghatározott fejlesztési célokra vonatkozóan
készítse elő a pályázatot, majd terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. augusztus 13.

Lajosmizse, 2015. augusztus 7.
Basky András s.k.
polgármester
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