
ELİTERJESZTÉS  
(az 1. napirendi ponthoz) 

 
Tárgy: A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, az önkormányzati 
fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE), valamint a területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (HÖF TEKI) cím ő pályázatok 
benyújtása 
 
Elıadó: Szili Lajosné polgármester 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az alábbiakban ismertetem, hogy a pályázatok kiírásában milyen támogatható célok 
szerepelnek. 
 
Az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE): 
 
a) épített és természeti környezet védelme, fejlesztése: 
aa, 5 000-25 000 fı állandó lakosságszámú településeken zöldterületek rekreációs célú 
megújítása (pihenıpark, sport, szabadidıs célú terület); 
ab, tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése; 
ac, pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások megelızı jellegő veszélyelhárítása 
állami és önkormányzati tulajdon esetén; 
ad, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelı köztéri játszóterek bıvítése, felújítása; 
b) a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményezı fejlesztések; 
c) céltámogatással megvalósuló fejlesztések; 
d, a csapadékvizek által okozott terhelések csökkentése szőrımezık, vízminıségi tározók, 
hordalékfogó mőtárgyak építése által. 
 
A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (HÖF TEKI): 
 
a) közterületek és önkormányzati tulajdonú középületek akadálymentesítésére a ROP városi 
rangú településeinek akcióterületein kívül, illetve községekben; 
b) nem mőemlék jellegő közfürdık korszerősítése; 
c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése: (az állami tulajdonú közutakon pályázati 
támogatással megvalósuló forgalombiztonsági beavatkozások esetén szükséges a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelıi hozzájárulása) 
ca) középületek megvilágítása; 
cb) közterületi ivókutak létrehozása, meglévık rekonstrukciója; 
cc) önkormányzati tulajdonban lévı közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása; 
cd) tájékoztatást elısegítı információs rendszerek fejlesztése (különösen utcanévtáblák, 
információs táblák, útbaigazító táblák, térképek); 
ce) zajvédı gátak, falak, fasorok kialakítása; 
cf) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a 
bőnmegelızés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzılámpás csomópont, térfigyelı 
rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárırségi infrastruktúra fejlesztése és 
eszközbeszerzés, kerékpárútjárda); 
cg) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi - kapacitást nem növelı -
szilárdburkolatú utak felújítása (termelı üzemek, nem mezıgazdasági jellegő pl. barnamezıs 



beruházások, külterületi életvitelszerő lakórészek, vállalkozásszintő termelı tevékenységet 
folytató tanyák, ipari parkok, temetık, önkormányzati tulajdonú intézmények stb. 
megközelítésének céljából); 
d) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, 
területrendezési tervek, a közös egyszerősített településszerkezeti tervek készítése; 
e) közvilágítás energiatakarékos megoldása (pl. hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévı 
korszerősítése); 
f) tájjellegő hagyományokat és kulturális örökséget jelentı épületek és mőemlékek 
megırzése, bemutathatóvá tétele, a közösség szempontjából értékes funkciókkal történı 
megtöltése; 
g) olyan önkormányzati vagy társulási tulajdonban lévı, településfejlesztéssel összefüggı 
fejlesztési célok, melyek európai uniós forrásból nem részesülhetnek, különösen: 
o         temetı, ravatalozó és hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése;  
o         belterületi zöldterületek kialakítása, településkép javítása. 
 
Határozati javaslat: 
 
Döbrököz Község Önkormányzat Képviselı-testületének.../2008.(IV.28.) sz. ÖK. határozata: 
 
Döbrököz Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett CÉDE/TEKI támogatására pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat célja:____________________________________ 
 
A fejlesztés megvalósulási helye:_____________________________________________ 
 
A fejlesztés forrásösszetétele:                        adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás  

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg  

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás  

Összesen  

 
A Képviselı-testület a 2008. évi saját forrás összegét az Önkormányzat és intézményei 2008. 
évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II. .21.) sz. ÖK. rendeletben biztosítja. A képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs: Szili Lajosné polgármester  
Határidı: 2008. május 15. 
 
Döbrököz, 2008. április 23. 

Szili Lajosné s. k. 
             polgármester 
 


