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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. február 21-i ÜLÉSÉRE 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról 

 

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017. szeptember 28-án tartott képviselő-testületi ülésen tájékoztattam a Tisztelt-képviselő 

testületet, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési önkormányzatok 

alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.  

 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs 

rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történt. A támogatási 

kérelmet az alábbi célok megvalósítása érdekében adtuk be: 

- kultúrház világításának korszerűsítésére, nyílászáróinak cseréjére 

- hangosítási eszközök beszerzése 

- videokamera beszerzésére  

 

Tájékoztatom a Tisztelt képviselő- testületet, hogy a pályázat elbírálása megtörtént, és a 

Belügyminisztérium - mint Támogató - által kiállított Támogatói Okirat (1. sz. melléklet) 

alapján önkormányzatunk 1 248 316,- Ft egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi 

költségvetési támogatásban részesült. 

 

A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31., a támogatás 

felhasználásról készítendő szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje 2019. 

február 28. 

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt-képviselő testületet, hogy a fent meghatározott, a pályázat 

keretében megvalósítandó célok kivitelezése érdekében, minden egyes célfeladattal 

kapcsolatban különböző gazdasági szereplők részéről történő 3-3 árajánlat bekérésére került 

sor.  

 

A támogatási összeg alacsony voltára tekintettel ezúton kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, 

hogy adjon felhatalmazást részemre a pályázathoz szükséges minden nyilatkozat megtételére, 

illetve minden további intézkedés elvégzésére annak érdekében, hogy a pályázatban vállalt 

feladatok lebonyolítása minél előbb megvalósulhasson. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

Határozati  javaslat:  

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Beszámoló a 

kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott 

pályázatról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a beszámolóban foglaltakat és 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges minden nyilatkozat 

megtételére, illetve minden további intézkedés elvégzésére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

 

 

Mánfa, 2018. február 15. 

 

 

Hohn Krisztina 

  polgármester 

  



1. sz. melléklet 

 

 

 



 



 



 



 


