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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra”. 
 
A c) pont tartalmazza a belterületi utak, járdák, hidak felújítását.  
 
A pályázat egyik célja: az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra 
fejlesztések megvalósulása. A települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában 
lévő út felújítására, karbantartására igényelhet támogatást. 
 
A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a belterületi utak esetében azok a pályázatok, 
amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak. 
 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, a maximális támogatási 
összeg 15 millió Ft.  
 
A támogatás maximális mértéke függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. Kiszombor 
esetében az adóerő-képesség 0-18.000,- Ft/fő, így a támogatás maximális mértéke a fejlesztési 
költség 85 %-a.  
 
A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza.  
 
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren 
keresztül történik. A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 2017. május 2. 
16:00 óra. 
 
Javaslom, hogy a Kiszombor, József Attila utca – mint tömegközlekedés által igénybe vett 
önkormányzati tulajdonú út – felújítására nyújtsunk be pályázatot. 
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Az elkészült tervezői költségbecslés alapján a felújítás költsége          nettó   15 217 324,- Ft  
                                27% áfa     4 108 677,- Ft  

                 összesen bruttó   19 326 001,- Ft  
 
Ebből: 

− pályázati támogatás        15.000.000.- Ft 
− önkormányzati önerő       4.326.001,- Ft.  

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a biztosítandó saját 
forrás összegszerű rendelkezésreállásáról döntését meghozni szíveskedjen. 

 
 
Kiszombor, 2017. április 20. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tárgy: A tömegközlekedés által igénybe vett út felújítására benyújtandó pályázat – pályázat 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” 
 
____/2017.(IV. 25.) KNÖT h. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tömegközlekedés 
által igénybe vett út felújítására benyújtandó pályázat - pályázat „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
meghirdetett pályázatra a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra” – c) pont alapján: belterületi utak, járdák, hidak felújítása - 
az önkormányzati tulajdonú Kiszombor, József Attila utcában lévő – tömegközlekedés által 
igénybe vett - út felújítására. A támogatás a fejlesztéshez szükséges összeg 85 %-a, maximum 
15.000.000.- Ft összegig igényelhető. 
 
A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Megnevezés bruttó összeg 

Kiszombor, József Attila utca 
útfelújítása 

19 326 001,- Ft 
 

ebből: támogatás 15 000 000,- Ft 
          önkormányzati önerő   4 326 001,- Ft 

 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt, azaz bruttó 4.326.001,- Ft összeget a 2017. 
évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári Ernőné 
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentumok 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


