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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. április 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázat fejlesztési területeinek kiválasztása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2018. (IV.13.) Kt. 

határozattal úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 

államháztartásért felelős miniszter által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” pályázat c) alcéljára (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) nyújt 

be pályázatot, és az Arany János utca Rákóczi utca és Deák Ferenc utca közötti részét kívánja 

felújítani. 

 

A pályázattal kapcsolatos adatok feltöltése megkezdődött az ebr42 rendszerbe. A szükséges 

árajánlatot megkértük a kivitelezőtől, aki annyira kedvező ajánlatot adott, hogy felmerül 

annak a lehetősége, hogy a maximális támogatási összeg kihasználása érdekében az Arany 

János utca egy másik szakaszának, vagy a Kiss Ernő utca teljes szakaszának felújítása a 

pályázati anyagba beépíthető. 

 

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya megkeresésünkre azt a 

tájékoztatást adta, hogy az önkormányzat igényelhet támogatást több, egymástól különálló 

utca felújítására is a meghatározott összeg erejéig. 

 

A támogatás maximális összege 15 000 000 Ft, az önkormányzat által vállalandó minimális 

önerő 2 647 059 Ft, így a projekt összköltsége bruttó 17 647 059 Ft. 

 

A kivitelező árajánlata az Arany János utcára bruttó 8 871 585 Ft, a fennmaradó összeg bruttó 

8 775 474 Ft. 

 

A Kiss Ernő utca felújítására kért ajánlat tartalma ………………………………………… 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

a döntéshozatalra. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton az 

önkormányzati tulajdonú Arany János utca Rákóczi és Deák F. utcák közötti szakaszának, 

valamint a ………………………………………. felújítására nyújt be támogatási kérelmet. A 

képviselő-testület a szükséges önerőt, …………………………. Ft-ot a 2018. évi 

költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. április 20. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester  

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k.  
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