
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Battonya Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2022. január 27-i testületi ülésére 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet alapján a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot 

hirdet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsödébe 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 

fejlesztésének megvalósulása.  

Egy önkormányzat az alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 

 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, a támogatás maximális 

mértéke függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől, mely Battonya Város Önkormányzat 

esetében 17.297 forint/fő, így az önkormányzat  

- meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének vagy helyiségének – 

kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása, az egészségügyi alapellátást 

szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítás és közös önkormányzati hivatal székhelyének 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása alcélra maximálisan 40.000.000 forint (95%-os) támogatást 

igényelhet 2.105.263 forint önerő biztosításával, 

- a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra maximálisan 20.000.000 forint (85%-os) 

támogatást igényelhet 3.529.412 forint önerő biztosításával, 

- az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény 

létrehozása alcélra maximálisan 20.000.000 forint (85%-os) támogatást igényelhet 3.529.412 forint 

önerő biztosításával. 

Kérem a képviselő-testületet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról a döntés meghozatalára. 

 

 

Határozati javaslat 

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. 

évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletben szereplő  3.5. Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti járdák felújításra (Ady utca hrsz.: 3443, Hermann utca 

hrsz.:3441, Damjanich utca hrsz.:3343, Puskin utca hrsz.: 16, Puskin utca hrsz.:129., Petőfi tér hrsz.: 

14/14, Kossuth utca hrsz.:46, Hősök tere hrsz:1494, Táncsics utca hrsz.: 88, Táncsics utca hrsz.: 

1518, Bajcsy utca hrsz.: 1758, Bajcsy utca hrsz.: 2527) bruttó 23.529.412 Ft összegben (támogatás 

összege 20.000.000 Ft), melyhez a szükséges saját forrás összege, vagyis bruttó 3.529.412 forint 

rendelkezésre áll az önkormányzat működési kiadásainak terhére 2022-ben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boros Csaba polgármester 



 

Battonya, 2022.01.18. 

           Boros Csaba 
           polgármester 

Előterjesztő: Boros Csaba polgármester 

Előterjesztést készítette: Rausz Adél pénzügyi ügyintéző 

Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta: Varga István jegyző 

Tárgyalta:  

Mellékletek: - 

Előterjesztéshez meghívott: - 

Szükséges döntés: egyszerű többség 

 


