
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a 2018. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”  

elnevezésű pályázattal kapcsolatban 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontjai alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. 
Az Önkormányzat az 1. c) pályázati cél keretében a belterületi utak, járdák és hidak felújítására kíván 
pályázni, melyre a maximálisan igényelhető támogatás összege 30 000 e Ft. A támogatás mértéke a 
pályázó adóerő-képessége alapján került meghatározásra, mely alapján Hajdúsámson a fejlesztési 
költség 85 %-át kaphatja meg támogatásként, azaz 15 % önerő biztosítása szükséges.  
Ez alapján a következő munkák tervezett költsége: 35 295 e Ft, melyből az önerő 5 295 e Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek során zömmel járdafelújítások elvégzése történt meg, a 2018-as 
évben javasolt útfelújításra pályázni. 
 
A Veres Péter utca útfelújítása: az utca járófelülete jelenleg elég rossz állapotú, kátyús. Az út 
felújításával a környező utcák megközelítése lényegesen egyszerűbb lesz, a pályázati összeg erejéig 
a Veres Péter utcából nyíló Esze Tamás utca Csillag utcáig történő felújítására is lehetőség nyílik, 
mellyel a Csillag utcán élők közlekedése is komfortosabbá válik. 
 
Az önerőhöz szükséges 5 295 e Ft fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetésben a fejlesztési 
céltartalék terhére van lehetőségünk biztosítani.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében - 
elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok alapján kiírásra került, az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó, hazai forrású pályázati kiírásra. 
 
A pályázat során az önkormányzat a maximális 35 295 e Ft összegre vonatkozóan nyújt be 
pályázatot, melyből a támogatás összege 30 000 e Ft, az önerő 5 295 e Ft.  
 
Az önerőhöz szükséges fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból biztosítja a beruházások sorra történő átcsoportosításával. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetési 
rendeletének soron következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. május 2.  
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
 
Hajdúsámson, 2018. április 23. 
 
 
                         Antal Szabolcs    
                                                   polgármester 
 

**A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Ráczné Marton Irén  

Városfejlesztési és Műszaki Osztály:  Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 

 


