Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester
Előterjesztés
polgármesteri döntéshozatalhoz történő egyeztetéshez
Tárgy:

ÖNKORMÁNYZATI
FELADATELLÁTÁST
TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

SZOLGÁLÓ

FEJLESZTÉSEK

Előterjesztést készítette: Molnár Róbert - tanácsadó
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel a veszélyhelyzet továbbra is fennáll.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti
összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester
gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonakarattya Község Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja a külső források
bevonását, annak érdekében, hogy emelni tudja az önkormányzati feladatok ellátásnak
színvonalát, javítsa annak hatékonyságát és hogy növelje önkormányzat vagyonát.
A Belügyminisztérium 2021-as évben pályázatot írt ki az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”.
Az önkormányzat indulni kíván a pályázaton, így szükséges döntés meghozatala az indulásról,
továbbá a szükséges önerő biztosításáról
A fejlesztés keretében az önkormányzat fel kívánja újítani a Köztársaság utca Thököly és Deák
F. utca közötti szakaszát (2065 hrsz, 2024 hrsz, 2314 hrsz, 2795 hrsz). A projekt összköltsége
24.978.211 Ft, melyből 75% a támogatás mértéke 25 % az önerő mellet.
Balatonakarattya Község Önkormányzata rendelkezik a szükséges önerővel azaz 6.244.553,Ft-tal a „Belterületi utak, járdák hidak felújításának támogatására szolgáló pályázathoz, és azt
az Önkormányzat a megvalósítás során biztosítja.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.
Balatonakarattya, 2021. március 09.
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
Határozat-tervezet:
…./…. (…..) önkormányzati határozat
„2021.évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak,
járdák hidak felújítása” támogatására szolgáló pályázat történő indulás
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti hogy indulni kíván
2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása elnevezésű pályázaton. Továbbá kijelenti, hogy a szükséges 6.244.553,Ft összegű önerő rendelkezésre áll, azt az önkormányzat a megvalósítás során biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Matolcsy Gyöngyi polgármester

