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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata benyújtotta pályázatát a Belügyminisztérium által kiírt 

„Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására”. 

A pályázat célja, olyan az önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó fejlesztések 

támogatása, melyek: 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, 

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 

c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak 

építésére, felújítására, 

d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség 

esetén megvásárlására, amely 

da) igazgatási tevékenységet,  

db) óvodai nevelést,  

dc) kulturális tevékenységet vagy  

dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi  

feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,  

e) településrendezési tervek készítésére. 

 

Önkormányzatunka 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám adatok alapján az 501-1000 fő 

lakosságszám közötti település esetében a támogatási összeg maximális mértéke: 1.250.000 Ft. 

 

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be Cub Cadet típusú fűnyírótraktor beszerzésére. Az 

eszközbeszerzés bruttó 1.269.000 Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogassa, illetve döntést 

arról, hogy a pályázati önerőt rendelkezésre bocsátja az eszközbeszerzés megvalósításához. 

 

 

Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 
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Határozat- tervezet: 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2017. (……) önkormányzati határozata 

KISTELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ALACSONY ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA 

CÍMŰ PÁLYÁZATON INDULÁS 

 
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázaton történő 
indulást, mellyel kapcsolatban a következő határozatot hozta: 
Pályázatot nyújt be bruttó 1.269.000 Ft összegű fűnyírótraktor beszerzésére. 
A pályázatból elnyerhető maximális összeg: 1.250.000 Ft. 
Balatonakarattya Község Önkormányzata a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatás” önrészét, 19.000 Ft összegben az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. szeptember 24. 

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

  Németh Erzsébet pénzügyi-számviteli ügyintéző 


