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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. augusztus 04-én tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtásának módosításáról 
 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2020. (VI.18.) határozatával 
döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Hunyadi, Bocskai utcák aszfaltozására.  
 
Támogatási igény: bruttó 20.000.000;- Ft 
Támogatási intenzitás: 65% 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 10 769 231;- Ft 
A beruházás összege: bruttó 30.769.231 Ft (Nettó: 22.461.539 Ft + ÁFA 8.307.692 Ft)  
 
A Magyar Államkincstár a benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szólította fel az 
Önkormányzatot. A Pályázati felhívás nem támogatja új jelzőtáblák elhelyezését, mely a 
tervezői költségvetésben szerepelt. Valamint az egyéb költségek soron bizonylattal történő 
igazolást kér a hatósági díjak elszámolásához. 
 
A hiánypótlás teljesítése érdekében a jelzőtáblák költségeivel csökkentenünk kellett a 
beruházás értékét, valamint jelenleg nem áll rendelkezésünkre számla a hatósági díjak 
befizetéséről, így sajnos ezzel a költséggel is csökkenteni kellett a beruházás értékét. Vele 
együtt természetesen a támogatási igényt és a szükséges önerőt is. Az így benyújtott 
hiánypótlásban az Államkincstár ismételten hiányosságot tapasztalt, mivel a meghozott 
Képviselő-testületi határozat nincs összhangban a hiánypótlás után benyújtott pályázati 
anyaggal, ezért a csökkentett önerőről és támogatási igényről döntést kell újra hoznia a 
testületnek.  
 
Füzesgyarmat, 2020. július 29. 
 
 

Koncz Imre 
polgármester 

 
Határozati javaslat: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020. (VIII. 04.) határozata 
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtásának módosításáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 15/2020 (VI.18.) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyeztetésével hirdetett, a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívásra. 
 
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2019. évei 
költségvetéséből biztosítja. A fejlesztésre a Hunyadi utcát (hrsz.:674) és Bocskai utcát (hrsz.: 
713) jelöli ki. 
 
Támogatási igény: bruttó 19.704.495;- Ft 
Támogatási intenzitás: 65% 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 10 610 113;- Ft 
A beruházás összege: bruttó 30.314.608 Ft (Nettó: 23.869.770 Ft + ÁFA 6.444.838 Ft)  
 
Pályázat benyújtási határideje: 2020. július 10. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Koncz Imre polgármester 


