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1. napirend  
 

Járdák felújítása pályázat hiánypótlása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
A Gyár utca járdájának részbeni felújítására a pályázatot a 29/2020.(VI.24.) önkormányzati 

határozatnak megfelelően benyújtottuk.  

 

A pályázathoz csatoltuk az előírt mellékleteket, és a mai nap jött ki olyan hiánypótlás, aminél 

az egyik megszüntetése csak testületi döntéssel lehetséges.  

 

A testületi döntésben a maximális összeget kértük az államtól, ami lehet a pályázati támogatás 

összege, de a beérkezett árajánlat alapján a bruttó kivitelezési összeg 26.631.900 Ft, amivel 

meg kell egyezni a testületi döntésnek. A testületi ülés napján még nem volt ismerős előttünk 

az árajánlat, mivel az június 30-án érkezett (1. számú melléklet). Módosítani kell ezért a 

testületi döntést úgy, hogy arányosan 19.973.925 Ft összegre pályázunk, 6.657.975 Ft az 

önerő, a teljes projekt összege pedig 26.631.900 Ft.  

 

A hiánypótlás másik része pedig abból áll, hogy le kell nyilatkozni, hogy a Nagycenk 263 

hrsz-ú ingatlan az a Gyár utca, mert a tulajdoni lapon a megnevezés nem szerepel, és át kell 

vezettetni a címnyilvántartáson (2. számú melléklet).  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Javasolom a korábbi határozat módosítását az alábbiak szerint :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……./2020.(….) önkormányzati határozat  Járda felújítása pályázat benyújtása, 

hiánypótlás teljesítése   

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Ktv. 3. melléklet II.2. pont c) pontja 

szerinti pályázat benyújtását határozza el az Önkormányzat tulajdonában álló 263 hrsz 

alatti,Gyár utcai járda felújítására.   

 

2. A projekt teljes költségvetése maximum 26.631.900 Ft, azaz huszonhatmillió-

hatszázharmincegyezer-kilencszáz forint, melyből támogatást az önkormányzat az 

alábbi módon igényel: 

 

   

 
Pályázati költségvetésben  

szereplő költségek 

Támogatás: 19.973.925 Ft 

Önerő: 6.657.975 Ft 

ÖSSZESEN):                             26.631.900 Ft  

 

 

3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt, vagyis 

6.657.975 Ft összeget a 2020. évi és a 2021. évi költségvetésében biztosítja, az a pályázat 

elnyerése esetén rendelkezésre fog állni. 

 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza, hogy a pályázat 

benyújtásához, illetve nyertesség esetén a pályázati cél megvalósításához szükséges 

kiegészítő szerződéseket megkösse. 

 

A képviselő-testület a fentiek szerinti tartalommal módosítja a 29/2020.(VI.24.) 

önkormányzati határozatát.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  pályázat hiánypótlásának benyújtására: 2020. július 27. 

  további intézkedésekre: támogatói megállapodás szerint  

 

 

Nagycenk, 2020. július 20. 

 

 

         Csorba János 

         polgármester 


