
Hejőbába Község Polgármesterétől 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2009. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉNEK  
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Tárgy: Javaslat a 2009. évi fejlesztési, felújítási jellegű pályázatok benyújtására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2009-ben az alábbi felújítási, fejlesztési célú pályázatokat javaslom előkészíteni és 
benyújtani. A megjelölt költségek és önrészek tájékoztató jellegűek, a 
költségbecslések nem véglegesek.  
 

I. A Dél-borsodi Leader Egyesülethez 
 

1. Játszótér kialakítása az általános iskolai ingatlanról leválasztott területen 
(a jelenlegi politechnika kertből) 
Fejlesztés várható költsége:  10 millió Ft 
Önerő mértéke: 20%:      2 millió Ft 
A játszótér megvalósítására ajánlatot tett leendő kivitelező az önrészt 
átvállalja. 

 
2. A Templom tér átalakítása, felújítása 

Fejlesztés várható költsége: 20 millió Ft 
Önerő mértéke: 20%:          2 millió Ft 
Önerő forrása: a lekötött értékpapír 

 
II. A Regionális Operatív Program II-be 

 
1. A szennyvízberuházás I. üteme 

Fejlesztés várható költsége: 400 millió Ft 
Önerő mértéke: 15%:          60 millió Ft 
Önerő forrása: helyi önkormányzat, B-A-Z Megyei Önkormányzat a 

Pszichiátriai Otthon ingatlanai után, helyi ingatlantulajdonosok 
befizetései 

 Sikeres pályázat esetén az első pénzügyi teljesítés 2010. évben várható. 
 

III. A Regionális Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítő alapjára 
(TEKI) 

 
1. Az általános iskola épületének belső felújítása (gépészet: villanyhálózat- 

és világítás, víz- szennyvízrendszer, fűtéskorszerűsítés, 8 db ajtó cseréje az 
emeleten, a tantermek padozatának felújítása) 
 
 



Fejlesztés várható költsége: 18 millió Ft 
Önerő mértéke: 20%:   3,6 millió Ft 
Önerő forrása: a Többcélú Kistérségi Társulástól 3 millió Ft kamatmentes 

kölcsön és a lekötött értékpapírból beváltott összeg. 
 

IV.  A Regionális Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált alapjára 
(CÉDE) 

 
1. Házasságkötő terem berendezése (bútorzat, különböző felszerelések) 

Fejlesztés várható költsége:  2 millió Ft 
Önerő mértéke: 20%:      400 eFt 
Önerő forrása: saját éves költségvetésből 

 
2. TELEHÁZ informatikai fejlesztése a könyvtárban 

Fejlesztés várható költsége: 3 millió Ft 
Önerő mértéke: 20%:      600 eFt 
Önerő forrása: saját éves költségvetésből 

 
V. IKSZT pályázatra (integrált közösségi szolgáltató tér) 

 
A pályázat keretében – a pályázati kiírásban meghatározott feladatok vállalása 
esetén – kerülhet sor a régi tanácsháza épületének teljes körű felújítására, 
bővítésére, akadálymentesítésére. Ehhez azonban a pályázat benyújtása előtt 
külön határozatot kell hoznunk, álláspontunkat kialakítandó, hiszen saját 
beruházásban az önerő mértéke 20% lenne, azonban helyi alapítványnak átadva 
az ingatlant 5 éves használatra, nem vonna önerőt maga után a fejlesztés. 
Fejlesztés várható költsége: 35-40 millió Ft 
Ennek 7-8 millió Ft-os önrészét 2009-ben semmiképpen nem tudnánk 
előteremteni, csak alapítványi közreműködés esetén tartom megvalósíthatónak a 
sikeres megvalósítást, hiszen ebben az esetben a fejlesztésnek nincs 
megfizetendő önrésze. 

 
VI. Urnafal kialakítása a községi köztemetőben 

 
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől kapott 
információk alapján 2009-ben temetőfejlesztés címen is kiírnak pályázatot. 
Amennyiben ez megjelenik, e célra benyújtjuk pályázatunkat. 
Amennyiben azonban mégsem lesz lehetőség támogatás elnyerésére, akkor a 
2009. évi költségvetésünk terhére önerőből javaslom megvalósítani a 
fejlesztést. 

 
 
Kérem előterjesztésem megvitatását, elfogadását! 
 
 
Hejőbába, 2009. január 23. 
 
     Tisztelettel: 

Juhász Barnabás 
            polgármester 
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