
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. február 11-ei  ülésére  

 

Tárgy:   Döntés pályázat benyújtásáról az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására (Kossuth Lajos 

utca járdafelújítás) 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/542-1/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi 

önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatási vonatozásában önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  

 

A pályázati alcélok: 

 

a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,  

o meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

kapacitásbővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

o 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása  

o egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális 

fejlesztése, felújítása 

o közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, 

felújítása 

b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás  

c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak az egyre nyújthat be 

pályázatot.  

 

Támogatás: 

Pályázati célok Rendelkezésre álló 

keretösszeg millió Ft 

Maximálisan igényelhető 

támogatás összege millió Ft 

a) 2 000 40 

b) 500 20 

c) 3 500 10 000 fő lakosságszám 

alatti települések: 20 



Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke: 

 

Pályázati 

alcél 

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő képessége 

alapján 

0-18.000 

Ft/fő 

18.001-

25.000 Ft/fő 

25.001-

50.000 Ft/fő  

50.000 Ft/fő 

felett 

a) 

fejlesztési 

költség 

95%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

85%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

75%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

50%-a,  

 

b), c) 

fejlesztési 

költség 

85%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

75%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

65%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

50%-a,  

 

 

Dunaföldvár esetében egy lakosra jutó adóerő képesség: 121 480 Ft/fő 

 

A javasolt fejlesztés: 

 

c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

 

Kossuth Lajos utca járdafelújítás (Kossuth Lajos utca 25. és 49. közötti szakasz 1219 hrsz.) 

 

A miniszteri döntés határideje: 2021. június 30.  

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadását követő 7 munkanapon belül 

megtörténik.  

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2022. december 31.  

 

Tervezés költsége:  

nettó …,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ….,- Ft 

 

A fejlesztés tervezett maximális összege: 40.000.000,- Ft 

 

Igényelt támogatás (50 %) összege:     20.000.000,- Ft 

Önerő (50 %) összege:        20.000.000,- Ft 

Összesen:         40.000.000,- Ft 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell helyi önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatot, 

hogy a saját forrás rendelkezésre áll.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2021. február 5. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata támogatási igényt nyújt be a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével meghirdetett pályázati kiírásra a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő 

támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzati felhalmozási célú kiegészítő 

támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  

2. A tervezett beruházás célja az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés megvalósítása - Járdafelújítás Dunaföldváron a Kossuth Lajos 

utcában 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:  

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 25. és 49. közötti szakasz (1219 hrsz.) 

 

3. Saját forrást biztosít a fejlesztési költség 50 %-ának mértékéig, legfeljebb 20.000.000,- 

Ft összegben az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.  

 

A fejlesztés tartalmazza:  

 tervezési költséget, 

 a műszaki ellenőrzés költségét, 

 szilárd burkolatú járda javítási, felújítási költségét. 

 

4. Megbízza Gema Zoltán (7020 Dunaföldvár, Szőlőskertek utca 9.) tervezőt a pályázat 

benyújtásához szükséges műszaki dokumentáció elkészítésével. A megbízás díja: …. Ft  

5. A polgármester jogosult a támogatási kérelem aláírására és benyújtására, a pályázat 

megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  pályázat benyújtási határideje: 2021.03.12. 

   nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 2022.12.31.  

 

  


