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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közösen 

2022. február 2-án pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvény 3. melléklet alapján „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira” vonatkozóan. 
 

A pályázatban nevesített Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések lehetnek: 

− Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen az egészségügyi 

alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint 

közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő 

fejlesztésének, felújításának támogatása 

− Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcímen az önkormányzatok 

által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, 

− Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő, 

belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásának támogatása. 
 

A kiírásban megjelölt fejlesztési lehetőségek közül városunk esetében javasoljuk megjelölni a „Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása” fejlesztési alcélt, 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) alcélja esetében az önkormányzati belterületi utak állapotát és forgalmát figyelembe véve, 

a Széchenyi utca, illetve Taskó-Széchenyi utcák útkereszteződésnek felújítása indokolt. Az előzetesen felmért 

műszaki szükséglet alapján a beruházás összköltsége bruttó 34 411 826 Ft, melyből bruttó 20 000 000 Ft 

támogatás, 14 411 826 Ft saját forrás. 

 

A projekt saját erő szükségletének fedezeteként 2022. évi költségvetés pályázatok előkészítésére elkülönített 

céltartalékból célszerű biztosítani, melyet a 2022. évi költségvetésbe be kell tervezni. 
 

A pályázat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül 2022. február 4-ig nyújtható be. 
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 

Polgár, 2022. január 19. 

     Tisztelettel: 

 
 

Tóth József 

         polgármester 

 



 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2022. (…) sz. határozat 

 

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

szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

támogatására” kiírt pályázat c) alcélja alapján a Polgár, Széchenyi utca 320 méteres szakaszának és a 

Taskó - Széchenyi utcák útkereszteződésének (454, 202 és 293 hrsz.) felújítására. 

 

2.) A képviselő-testület az 1.) pontra vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges 14 411 826 Ft önerő 

fedezetét a 2022. évi költségvetés pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalékból biztosítja. 

 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be és annak 

bonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő: 1. pont tekintetében 2022. február 4. , a 2-3. pontok esetén folyamatosan 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 


