
Füzesgyarmat Város Önkormányzat  

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. 

 (66) 491-401, Fax: 491-361 
                                                    E-mail: fgyphiv@globonet.hu 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2015. május 28-án tartandó ülésére a Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések” néven 
megjelent pályázat keretein belül járdafelújításról 

 
Az előterjesztést készítette: Mata Zoltán műszaki ügyintéző 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A belügyminisztérium megjelentette az EBR42 információs rendszeren az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat, mely keretein belül lehetőség van 
kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények fejlesztésére, felújítására, belterületi 
utak, járdák, hidak felújítására, valamint óvodai és iskolai utánpótlás sport infrastruktúra 
fejlesztésre támogatást igényelni. A felsorolt alcélok pályázati feltételei közül Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának a belterületi utak, járdák, hidak felújítására érdemes pályázatot benyújtani. 
A beruházás keretein belül a korábban elkészült Kossuth utcai járda kerülne felújításra a 
Vörösmarty utcától teljesen a központig (a Polgármesteri hivatal Felőli oldalon). A régi járda 
elbontásra kerülne, és helyette egy korszerű térköves járda kiépítése lenne a pályázat célja, 
hasonlóan a korábbi felújításokhoz. 
A maximálisan igényelhető pályázati összeg 15 millió Forint, melyből - a pályázati kiírás 
értelmében a pályázó adóerő-képessége 35% önerőt kell vállalnia a pályázónak. Ez 5 250 000;- Ft 
szükséges önerőt jelent, melyet a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 
Kft. vállalna. A pályázathoz szükséges határozat miatt annak szövegébe az Önkormányzatot kell 
megjelölni, mint pályázót. 
 
Pályázat adatai: 
 Pályázni kívánt összeg bruttó:  15 000 000;- Ft (bruttó) 
 Pályázni kívánt összeg nettó:  11 811 023;- Ft (nettó) 

Áfa     3 188 977;- Ft 
 Szükséges önerő:   35% (bruttó 5 250 000;- Ft, melyet a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. biztosítana) 
 Pályázat benyújtási határideje: 2015. június 9. 1600 
 
Határozati javaslat: 
 
      Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „Önkormányzati 
fejlesztések” című pályázati felhívásra, melyből a Kossuth utcai járdát (Vörösmarty utcától a 
Széchenyi utcáig) kívánja felújítani. A pályázat elnyerése esetén a szükséges 35%-os önerőt 
(5 250 000;- Ft-ig) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséből vállalja, 
valamint a pályázati támogatás felhasználási szabályait magára nézve elismeri és betartja. 
 
Határidő: 2015. június 9. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
 
Füzesgyarmat, 2015. május 18. 

                                                    Bere Károly  
                                                    polgármester 
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