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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. június 9-ei ülésére 

   a 2015. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések saját forrásának 

biztosításáról   

                                                      

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklet 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati fel-

adatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

- aa) pont: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása (intézményfejlesztés) keretében az egészségügyi alapellátást szolgá-

ló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyi-

ség fejlesztése, felújítása; 

- ac) pont: belterületi utak, járdák, hidak felújítása; 

- ad) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás. 

 

A meghirdetett pályázat keretében – a fenti pályázati célok figyelembevételével - 

lehetőségünk van pályázni a védőnői szolgálat épületének felújítására, valamint a 

Kossuth L. utcai és a Köztársaság utcai járdaburkolat felújítására. 

 

A pályázaton elnyerhető maximális támogatás összege mindösszesen: bruttó 

11.824.039,- Forint. E mellett azonban az Önkormányzatnak saját forrást is biztosítania 

kell, mely az elkészült költségvetések alapján az alábbiak szerint alakul: 

Védőnői szolgálat épületének felújítása: bruttó 2.434.878,- Ft  

Köztársaság utcai és a Kossuth Lajos utcai járdaburkolat felújítása: bruttó2.433.524,- Ft  

 

Fentiek alapján a bruttó bekerülési költség összesen: 16.692.442,- Forint. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány 

rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Kedvezmé-

nyezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy a saját forrás rendel-

kezésre áll-e. Az Ámr. 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján a 75. § (2) bekezdése sze-

rinti nyilatkozaton helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a 

képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselő-testület költségve-

tési rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - 

felhatalmazása alapján a polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve 

társulási tanács elnöke nyilatkozatát (…) kell érteni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében, fogadja el a követ-

kező határozati javaslatot. 
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Határozati javaslat 

……/2015. (VI. 9.) önkormányzati határozat  

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- Testülete elfogadja a 2015. 

évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretén belül az alábbi 

kitűzött pályázati célokat: 

- aa) pont: kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása (intézményfejlesztés) keretében az egészségügyi alapellátást szolgá-

ló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyi-

ség fejlesztése, felújítása; 

- ac) pont: belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- Testülete az államháztartás-

ról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 75. 

§ (2) bekezdés c) pontja alapján biztosítja a támogatás elnyeréséhez szüksé-

ges, bruttó 4.868.403,- Forint összegű saját forrást a 2015. évi költségvetés álta-

lános tartalék soráról. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolás kiadására.  

 

Felelős: Tóth Tivadar Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Tokod, 2015. június 9. 

 

 

 

 

                                                                                      Tóth Tivadar 

                                                                                              polgármester 
         

 

 

 

 

 

 

 


