
 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Sóly Község Önkormányzata 2019. január 31-én tartandó Képviselő-testületi 

ülésére 
 

 

Tárgy: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatása 

 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot írt ki a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatására. 

 

A támogatás célja: 

Az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb 

színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a 

közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása 

érdekében.  

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati 

tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 

 

Sóly Község Önkormányzata a benyújtott pályázata alapján támogatást nyert a sólyi orvosi rendelő 

komplett felújítására. 

A támogatás mértéke a fejlesztési költség 95%-a, 15.000.000 Ft. 

Az önkormányzat által vállalni szükséges önerő a fejlesztési költség 5%-a, 789.474 Ft. 

 

A pályázat benyújtásakor kalkulált fejlesztési költségek a piaci viszonyok változásával emelkedtek, 

mely további önerő vállalását teszi szükségessé. 

 

Jelen előterjesztésben kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati önrészt és a 



többletkiadást vállalják. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Sóly, 2019. január 25.  

 

 

 

Kaptur József 

polgármester 

  



HATÁROZATI KIVONAT 

 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 31. napján megtartott 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

               /2019 (I.31.) határozata: 

 

1.) Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által kiírt, 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázat keretében megvalósítandó sólyi 

orvosi rendelő komplett felújításának 5%-os önrészét, 789.474 Ft-ot a költségvetés általános 

tartalékának terhére biztosítja. 

 

2.) Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásakor tervezett fejlesztési költségek a piaci 

viszonyok megváltozásával emelkedtek, Sóly Község Önkormányzata vállalja, hogy a 

támogatási összeg és vállalt önrész feletti költségek fedezetét, maximum 1.000.000 

Ft-ot, azaz Egymillió forintot a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kaptur József polgármester 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Sóly, 2019. január 31. 

 

 

P.H. 

 

 

……………………………………………….. 

                                                                                                                 dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

       jegyző 


