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ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a „Virágos Vasútállomásokat!” elnevezésű pályázaton való 

részvételről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2017. évben is pályázatot nyújtottunk be „Virágos Vasútállomásokat” című felhívásra, 

amely sikerrel zárult. 

A pályázat célja a Vasutas Települések Szövetsége tagönkormányzatainak területén lévő 

vasútállomások és környékük virágállományának, zöldfelületének, fásításának, parkosításának 

növelése, fejlesztése. 

 

Pályázni lehet 

 virágmag, 

 fűmag, 

 virágpalánta, 

 díszcserje, 

 lombhullató vagy örökzöld facsemete, 

 virágtartó, 

 állvány, 

 virágkehely  

beszerzésére. 

 

Pályázat kezdeményezettjei 

Támogatást igényelhetnek a Vasutas Települések Szövetsége azon települései, amelyek a 

pályázati cél megvalósítását pályázatukban vállaljuk. 

 

A pályázat keretében elnyerhető támogatás formája, mértéke 

 vissza nem térítendő 

 elnyerhető legmagasabb pályázati támogatás maximum 150 ezer Ft  

 önrész mértéke minimum 10 %, ebben az esetben maximum 15 ezer Ft lenne az 

önerő 

 

A pályázat benyújtásának feltételei 

 Egy tagtelepülés csak egy pályázatot nyújthat be. 

 Nem pályázhatnak azok a tagtelepülések, amelyek tagdíj hátralékkal rendelkeznek! 

 Nem pályázhatnak azok a tagtelepülések, amelyek az előző évi pályázat során elszámolási 

kötelezettségüknek nem tettek eleget. 



Finanszírozás 

 A program kedvezményezettjei a támogató vezetőségi döntést követően a Vasutas 

Települések Szövetségével kerülnek szerződéses kapcsolatba. 

 A támogatott projektek utófinanszírozásban részesülnek az elszámolás beérkezésétől 

számított 30 napon belül. 

 

A pályázat elbírálásának kritériumai 

 A benyújtott pályázatok elsősorban formai értékelésre kerülnek. 

 A formai értékelés során ellenőrzésre kerül, a pályázat hiánytalan kitöltése, előírt 

módon történő benyújtása. 

 Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 

Pályázati határidő 

 A pályázat postára adás végső dátuma: 2019. június 10. napja 

 Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. július hó 10. napja 
 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a „Virágos Vasútállomásokat! ”című pályázat 2019. évi 

fordulójára. 

 A pályázathoz szükséges maximális összegű önerőt a 2019. évi költségvetési tartalékkeret 

terhére biztosítja. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

nem kíván pályázatot benyújtani a „Virágos Vasútállomásokat! ”című pályázat 2019. évi 

fordulójára. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2019. május 24. 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k. jegyző 


