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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. október 27-én tartandó ülésére 

 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton 

elnyert támogatás felhasználásának módosításáról 

 

Előterjesztést készítette: Mata Zoltán, műszaki ügyintéző 

Véleményezi:  - Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság,  

- Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásáért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásra. A Tisztelt Képviselő Testület 76/2016. (V. 26.) határozatával 

elfogadta a felhívás részleteit, a támogatási kérelem beadását jóváhagyta, valamint a 

fejlesztéshez szükséges önerőt 2016-os költségvetéséből rendelkezésre bocsájtotta. 

 
A kérelmet támogatásra ítélte a Döntéshozó, és 2016. augusztus 9-én hatályba lépett a 

Támogatói Okirat, így Füzesgyarmat Város Önkormányzata 14 950 000;- Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A beadott műszaki tartalom alapján a Baross utca (József 

Attila utca és Bem utca közötti része), valamint a Bem utca (Baross utca és Dózsa György utca 

közötti része) felújítására használható fel a támogatási összeg. 
 

A forgalom mennyisége, a lakosok száma, valamint az utak elhelyezkedése alapján javaslat 

érkezett, mely szerint jelen projekt keretében kerüljön felújításra a Báthory utca (József Attila 

utca és Hegyesi János utca közötti szakasza). A kapott támogatás és a felújítás összege 

figyelembe vételével készített előzetes számításaink alapján a Báthory és a Bem utca 
felújítására közel azonos forrás szükséges. A támogató szervezettel való egyeztetés alapján 

lehetőség van a támogatói okirat módosítására egy kérelem formájában, melyhez mellékletként 

csatolni szükséges a változásról való döntés Testületi határozatát. 

 

A változás alapján az alábbi műszaki tartalom kerül megvalósítása a projekt keretében: 

megvalósítás helyszíne 5525 Füzesgyarmat, Báthory utca (hrsz.: 1629) és 5525 Füzesgyarmat, 

Baross utca (hrsz.: 1657). A rétegrend, a felújítás menete, a felhasználandó támogatási összeg 

nem változik. 

 

Füzesgyarmat, 2016. október 18. 
                                                    Bere Károly  

                                                    polgármester 

Határozati javaslat: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (X. 27.) határozata 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton 

elnyert támogatás felhasználásának módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata változás bejelentési kérelmet nyújt be Pogácsás Tibor 

önkormányzati államtitkár Úrhoz a 317271 azonosítószámú BMÖGF/93-18/2016 iktatószámú 

Támogató Okirat módosításával kapcsolatban. 
 

A változás az elnyert támogatás felhasználási helyére vonatkozik, az alábbiak alapján: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Támogatói Okiratban szereplő Bem utca (hrsz.: 1656) 

felújítása helyett a Báthory utca (hrsz.: 1629) felújítását kívánja megvalósítani. A támogatás 

felhasználásnak műszaki tartalmát ezek alapján módosítja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás bejelentés iránti kérelmet 

terjessze elő és a pályázat megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2016. november 10. 

Felelős: Bere Károly polgármester 


