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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közösen 

2020. június 4-én pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” vonatkozóan.  
 

A támogatás alapvető céljai közé tartozik az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó 

gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, mindennapos testnevelés feltételeinek 

megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 

megvalósulása. 
 

Polgár esetében javasoljuk megjelölni a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” fejlesztési pontot, mint 

támogatási kategóriát. 
 

Polgár Város Önkormányzata maximálisan igényelhető támogatás összege és adóerő képessége alapján a 

„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” kategóriában 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás 

igényelhető, 65% támogatási mértékkel. 
 

A pályázati kiírás c) pontja esetében az önkormányzati belterületi utak állapotát és forgalmát figyelembe véve, 

a Mátyás utca (1-42 házszám között) felújítása indokolt. Az előzetesen felmért műszaki szükséglet alapján a 

beruházás összköltsége bruttó 27 343 951 Ft, melyből bruttó 17 773 568 Ft támogatás, 9 570 383 Ft saját 

forrás. 

 

A projekt saját erő szükségletének fedezeteként a 2020. évi költségvetés pályázatok megvalósítására 

elkülönített céltartalékát javaslom megjelölni. 
 

A pályázat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül 2020. július 10-ig nyújtható be. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Polgár, 2020. június 15. 
 

 
 

 

Tisztelettel:  

 
 

         Tóth József 

         polgármester 

  



 

 

Határozati javaslat 

…/2020. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó pályázat benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1.) Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázat c) pontja alapján a Mátyás utca (1-42 házszám között) felújítására. 

 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontra vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges 9 570 383 Ft önerő 

fedezetét a 2020. évi költségvetés pályázatok megvalósítására elkülönített céltartalékból biztosítja. 

 

 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 


