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20. Városközpont rehabilitáció Törökszentmiklóson

Előirányzat: 400 millió forint

Az  előirányzat  Törökszentmiklós  városközpont  rehabilitációjára  szolgál.  A  támogatás
felhasználásának részletes  szabályairól  a helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói
okiratot ad ki Törökszentmiklós Város Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon
belül  történik  és  a  további  részletek tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb
tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

1. 

Törökszentmiklós 2020-ban ünnepli az újjáalapításának 300. évfordulóját. Frekventált helyen, a
városközpontban  csúfoskodik  a  „Piramis”  néven  elhíresült,  félbehagyott  épület,  aminek
befejezéséhez az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére a megfelelő fedezet. A fejlesztésekre,
beruházásokra  fordítható  költségvetési  keretüket  szinte  teljes  egészében  felemészti  a  TOP
pályázatok megvalósításához szükséges önerő, ami a pályázatok elbírálásának csúszása, és az
eltelt  idő  alatti  építőipari  áremelkedések  miatt  jelentős  többlet  terhet  jelent  az
önkormányzatunknak. Mivel Európai Uniós (TOP) támogatást a városrehabilitációs pályázatuk
nem  nyert,  szükségessé  vált  a  kormányzati  segítség.  A  javaslat  támogatása  esetén
Törökszentmiklós,  mint  az  Alföld  egyik  legjelentősebb  mezővárosa  megújult,  impozáns,  a
torzóktól mentes városközponttal köszönthetné a jubileumi, 300 éves évfordulót. A támogatás
biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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