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ELŐTERJESZTÉS 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. június 26. napján tartandó testületi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi utak felújítás és 

gépbeszerzés Medgyesegyháza településen” elnevezésű pályázat ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő – testület 2018. május 31. – én döntött a VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 – 16 kódszámú „Külterületi 

utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza településen” című pályázat módosult 

költségvetésének elfogadásáról, valamint a pályázat sikeres megvalósítása érdekében az előleg 

lehívásáról. A testületi ülést követően megkezdődtek az egyeztetések a pályázatot író Kertészek Földje 

Akciócsoport munkatársaival, akik elküldték az önkormányzat számára, az Irányító Hatóság által teljes 

mértékben elfogadható, a pályázattal kapcsolatos minden információt magában foglaló, komplex 

határozati javaslatot, amellyel szükséges kiegészíteni a korábban elfogadott 135/2018. (V.31.) Kt. 

határozatot! 

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, a 

Vidékfejlesztési Program VP6-721-7412-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati felhíváson nyertes pályázatával kapcsolatosan: 

 

A pályázat címe: Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza településen  

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Medgyesegyháza, 0148/1,0148/2 

A projekt összes költsége (a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően az alábbi):  

 Projekt teljes költsége pályázatkor:      111 782 056 Ft,  

 Pályázat benyújtásakor tervezett önerő:         5 589 105 Ft,  

 Igényelt támogatás:        106 192 951 Ft  

 

Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint:     111 782 056 Ft,  

Projekt elszámolható költségei összesen:      101 487 429 Ft,  

Projekt nem elszámolható költségei összesen:       10 294 627 Ft,  

Támogatás összege:           96 413 055 Ft,  

Önerő:            15 369 001 Ft 

 

Gépek vásárlására irányuló célterület elutasítása miatti elfogadott változásbejelentést követően a  

 Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint:    101 487 436 Ft,  

 Projekt elszámolható költségei összesen:     101 487 429 Ft, 

 Projekt nem elszámolható költségei összesen:                 0 Ft,  

 Támogatás összege:          96 413 055 Ft,  

 Önerő:             5 074 374 Ft 

 

Fentieknek megfelelő az Önkormányzat a saját forrást 5 074 374 Ft, önerőt 2018. és 2019. évi 

költségvetésében biztosítja, megbízza a polgármestert a támogatási összeg 50%-a összegű támogatási 

előleg igénylésével. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2018. június 20. 

          dr. Nagy Béla György sk.  

                            polgármester  

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző sk.  

 


