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Tájékoztatás pályázati lehetőségekről 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A napokban több pályázati lehetőségről kaptam tájékoztatást.  
 

1.) VP6-7.2.1-7.4.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruk-
turális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése elnevezésű pályázat 
 
A pályázat keretében javaslom a központi konyha főzőkonyhájának felújítását, konyhai 
gépek, eszközök beszerzését. A pályázat Rétság esetében 85 %-os támogatási intenzi-
tású. A pályázati felhívást az előterjesztéshez csatolom. 

 
2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  

Támogatási igényt 7 célterületre lehet benyújtani. Vannak olyan célterületek, melyek 
Rétság vonatkozásában nem relevánsak. Két célterületet emelek ki a lehetőségek közül: 
 
a.) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület infrastrukturális fejlesztése, felújítá-

sa 
Javaslom a Fogorvosi szolgálat épületének felújítását, a felújítás keretében az aka-
dálymentesítését. Ebben a kérdésben egy alkalommal már úgy döntött a Képviselő-
testület, hogy nem kíván pályázni. A fogászati alapellátás kötelező önkormányzati 
feladat, az épület az önkormányzat tulajdona. Felújítását mindenképp javaslom. 

 
b.) Belterületi utak, járdák felújítása 

Jelen előterjesztés készítésével egyidejűleg zajlik a 2017. évi karbantartási terv ösz-
szeállítása is. A karbantartási tervben fognak szerepelni – szerepelnek – utak, járdák 
felújítása is. Javaslom, hogy ne önerőből végezzük el ezeket a feladatokat, hanem 
vegyük igénybe a lehetséges támogatásokat is. 

 
A 2. pontban felsorolt támogatások – adóerőképességünk figyelembevétele mellett – az össz-
költség 50 %-ig vehetők igénybe. A pályázati felhívást szintén az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 09.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás pályázati lehető-
ségekről című előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az alábbi pályázatokon részt kíván venni: 
 
- 
- 
- 
 
A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert a pályázatok előkészítéseként a 
részletek kidolgozására. 
 
Határidő: a pályázati kiírások szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás pályázati lehető-
ségekről című előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a már elbírás alatt lévő pályázatok eredményének függvényében dönt to-
vábbi pályázatokon történő indulásról. 
 
Határidő: szöveg 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 




































































































