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2014. február 27-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatása 
 
Ikt.sz: I./2178/1/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 1. §-a 
értelmében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatásban (a 
továbbiakban: támogatás) részesülhetnek a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti törlesztési célú támogatásban és a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-a 
alapján adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok. 
 

A BM rendelet 2. §-a alapján támogatás nyújtható: 
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
c) településrendezési tervek készítésére, 
d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai 

korszerűsítésére, amely 
da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
dc) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál. 

Az a), b) vagy d) pont szerinti célra nyújtott támogatás önkormányzati tulajdont 
érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására 
használható fel. 

 
A BM rendelet 3. § (1) bekezdés értelmében a 10.000 fő feletti lakosságszámú 

település esetében a támogatás mértéke 200.000.000 forint. 
 
A támogatási kérelemhez szükséges adatlapot 2014. március 6. napjáig kell rögzíteni az ebr42 
rendszerben. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 

 
 
 
 
 
 



Határozat-tervezet 
... /2014.(...) ÖH 
Támogatási igény benyújtása a 10/2014. 
(II.19.) BM rendeletben rögzített fejlesztési támogatásra 

 
 Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatási 

igényt nyújt be az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben szereplő fejlesztési 
célok megvalósítása érdekében. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megvalósítandó fejlesztési 
célokat azt alábbiakban jelöli meg: 
a.) Lajosmizse belterületén út és járda építése, felújítása és karbantartása, 
b.) Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális intézményében fűtés 

és világítás korszerűsítés megvalósítása, 
c.) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos úti 

Tanintézményének felújítása. 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási kérelem elektronikus rögzítésére, az adatlap aláírására és 
benyújtására,valamint minden – fejlesztési támogatáshoz szükséges – nyilatkozat 
megtételére, benyújtására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 27. 
 
Lajosmizse, 2014. február 27. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


