ELŐTERJESZTÉS
Hegymagas Község Önkormányzat Polgármesterének
2021. február 15-i döntésére
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő
részvételről

Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot
hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet Helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő
támogatásai 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen
lehetőség van az orvosi rendelőbe tervezett vizesblokk kialakítására pályázati támogatás igénylésére.
[Pályázati cél: ac) pont: Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása.] A háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszíneként (egy feladatellátási
helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek)
infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke a pályázó adóerő-képessége alapján 0 - 18.000 Ft/fő esetén a fejlesztési költség 95 %-a.
A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza.
A pályázaton igényelhető maximális támogatási összeg: 15.000.000 Forint.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. március 12. 12.00 óra.
Önkormányzatunk a pályázat során 2.581.547 Ft költséggel számol, melyhez 129.077 Ft önerő biztosítása
szükséges. Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a
Polgármester gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve az előterjesztésben foglaltakat
javaslataikkal kiegészíteni, továbbá véleményüket megküldeni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (II. …) Kt határozata
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében
eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselőtestületének véleménye kikérésével a következő döntést hozom:
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen a hegymagasi orvosi rendelőben személyzeti vizesblokk
kialakítására pályázatot nyújt be.

A felújítás tervezett összköltsége bruttó 2.581.547 Ft, azaz Kétmillió-ötszáznyolcvanegyezerötszáznegyvenhét forint, melyhez az önkormányzat 129.077 Ft azaz Százhuszonkilencezerhetvenhét
forint saját forrást biztosít.
A Képviselőtestület a vállalt saját forrást a 2021. évi költségvetésben biztosítja.
A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. március 10.
Felelős: polgármester

Hegymagas 2021. február 12.
Gyurka Miklósné
polgármester

