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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásra. 

A pályázati felhívás szerint a következő jogcímek szerint nyújtható be pályázat: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 

(továbbiakban: intézményfejlesztés)  

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 

– kapacitás bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 

intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a 

továbbiakban: óvodafejlesztés),  

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális 

fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)  



ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, 

felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)  

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  

Egy pályázó csak egy alcél tekintetében nyújthat be pályázatot. 

A maximálisan igényelhető támogatási összeg: 

A támogatás mértéke függ a megvalósítani kívánt alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adó-

erőképességétől.  

Pályázati célok 

Rendelkezésre álló 

keretösszeg  

millió Ft 

Maximálisan 

igényelhető 

támogatás összege  

millió Ft 

Önkormányzat által 

biztosítandó önerő 

mértéke: 

% 

intézményfejlesztés 3000 30 5 

belterületi utak 

felújítása 5500 20 

15 

sportfejlesztés 500 20 15 

 

A benyújtás határideje: 2020. július 10.. 16:00 

I. Gárdonyi út  (23-54 házszám)felújítása 

• Ideiglenes forgalomkorlátozás 100.000 Ft +áfa 

• Padkanyesés 318.000 Ft +áfa 

• Profilhibás részek marása 135.000 Ft+áfa 

• Megsüllyedt nyomvonal kátyúzása 651.600 Ft+áfa 

• Csatlakozás kialakítása 38.400 Ft+áfa 

• Közműszerelvények szintre emelése 292.200 Ft +áfa 

• Burkolat letakarítása 140.800 Ft+áfa 

• Emulzió permetezése 308.000 Ft+áfa 

• AC-11 aszfaltburkolat 5+2 cm vastag 9.240.000 Ft+áfa 

• Kétoldali nemesített padka 290.000 Ft+áfa 

• Műszaki ellenőrzés 400.000 Ft 

Összesen: 15.022.780 Ft 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a kapcsolódó határozati 

javaslat elfogadására. 

Mátraterenye, 2020. július 2.  

 

 

        Gecse László 

        polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 

II. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra az 

alábbiak szerint. 

Fejlesztés tárgya: 3146 Mátraterenye Gárdonyi út 23-54 házszám közötti szakasz felújítása 

Helyszín Mátraterenye 1161 hrsz (200 fm-4,4 m felületen) 

Fejlesztés forrásai 

Megnevezés Támogatás Önerő Összesen 

Felújítás 12.429.363 Ft 2.193.417 Ft 14.622.780 Ft 

Műszaki ellenőrzés 340.000 Ft 60.000 Ft 400.000 Ft 

Összesen 12.769.363 Ft  2.253.417 Ft 15.022.780 Ft 

 

A Képviselő testület a szükséges önerő összegét tárgyévi költségvetésében biztosítja, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok aláírására, 

valamint a szükséges (köz)beszerzési eljárás lebonyolítására. 

 

Határidő:  2020 július 10. 

Felelős: GecseLászló 


