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Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II.3. pont a, b, és c pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására.  Kapolcs  község önkormányzata a c. pont alapján – belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása  tud pályázatot benyújtani.  

Elmúlt évben is nyújtottunk be pályázatot, sajnos a pályázat forráshiány miatt nem került 

támogatásra.  

Pályázatot 2016. június 2-ig kell benyújtani, maximálisan igényelhető támogatás 15 millió 

forint. Támogatás mértéke a fejlesztési költség 85 %-a. Az út felújítására árajánlatot, vagy 

tervezői költségbecslést kell benyújtani. Pályázathoz új költségvetéseket kell benyújtani.   

Javaslom a pályázatot benyújtani és az alábbi határozatot elfogadni. 

Kapolcs, 2016. május 19.                                                     Göntér Gyula  

        polgármester   

 

H a t á r o z a t  t e r v e z e t  

Kapolcs   község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet c) pont  szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásának igénybevételére. 

………………………………….. utak    

felújításának bruttó költsége:       ………………. ft. 

Igényelt vissza nem térítendő támogatás:         …………………ft.       

Megpályázott összeg a beruházás költségének 85 %-a, 

 az 15 % saját forrást            ………………….ft. 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Eredményes pályázat esetén Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a támogatásból megvalósult beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig 

az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartásával – hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja  át az 

intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési 

önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény 

fenntartója.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Göntér Gyula      polgármester  

 

Határidő: 2016. június 2. 

 
 


