TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. MÁJUS 14-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2008. május 14-én rendkívüli ülést tartott. Ennek indoka a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló 2008. évi (LEKI) támogatás
elnyerésére kiírt pályázatok benyújtási határideje volt.
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, valamint
annak 16. sz. mellékletében foglaltak és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes
szabályairól szóló 47/2008. (III.5.) sz. Korm. rendeletben foglaltak alapján az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) számára biztosított
keretösszeg terhére, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása (LEKI)
támogatása elnyerésére pályázatot írt ki.
A Tanács 2008. évi LEKI döntéseihez rendelkezésre álló támogatási keret összeg 1.773,9
millió Ft.
A támogatás célja
Támogatás az alábbi jogcímeken igényelhető:
a) a helyi önkormányzatok - Ötv. 8. § (4) bekezdése alapján - alapfeladatainak ellátása
között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében, a bel- és
külterületen megvalósuló humán-infrastruktúra, illetve termelő infrastruktúra
fejlesztéséhez, kivéve belterületi szilárd burkolatú közutak felújítása;
b) közműves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévő létesítmények rekonstrukciójára az
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. Korm.
rendelet 6. sz. mellékletében nem szereplő, illetve ivóvízminőség-javítási fejlesztésre
nem kötelezett települések esetében;
c) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása
infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez, valamint a szociális
foglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekhez;
d) A közmunkaprogramokhoz kapcsolódó fejlesztések, eszközbeszerzések.
A Tanács támogatását a régióhoz tartozó leghátrányosabb kistérségekből érkező pályázatok
között az egyes kistérségek lakónépessége arányában osztja el.
Támogatást igényelhetnek többek között azok a települési önkormányzatok, amelyek a
311/2007. (XI.17.)Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott leghátrányosabb helyzetű
kistérségek jegyzékén szereplő kistérségeken belül vannak, illetve amelyek fejlesztéseiket
ezen kistérségeken belül akarják megvalósítani, és a fejlesztés a kistérség fejlődését szolgálja.
A pályázattal elnyerhető támogatás formája és aránya:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A megítélhető támogatás maximális összege: 20 millió Ft projektenként.
Az alap támogatás aránya: az elismerhető költségek 90 %-a.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. május 15.

Igazodva a támogatási célokhoz az alábbi feladatok megvalósítására benyújtandó pályázatok
mellett döntöttek a képviselők 15 egyhangú igen szavazattal:
1. Kisterenyei sportöltöző felújítása
2. Nagybátony falusi sportpálya felújítása
3. Közmunkához kapcsolódó eszközbeszerzés
4. Bartók Béla Általános Iskola Intézményegység kerítésének felújítása
5. Buszmegállók felújítása Bátonyterenyén
6. Lengyendi út közterületi szakaszának felújítása
7. Ivóvízbekötés a Béke úton
8. Közvilágítás fejlesztés a Vasút úton
9. Bartók Béla Általános Iskola Intézményegység fűtés rendszerének részleges felújítása
10. Nagybátony falusi ravatalozó felújítása
11. Kisterenyei ravatalozó felújítása

