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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (I. 

számú melléklet).  

A pályázati alcélok közül (kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása, belterületi utak, járdák, hidak felújítása) közül egy önkormányzat csak egyre 

nyújthat be pályázatot. 

Javaslom, hogy Medina Község Önkormányzata a belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

alcélra adjon be pályázatot a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán húzódó járda felújítására. 

A támogatás maximálisan igényelhető összege 15 millió Ft, a támogatás maximális mértéke 

Medina község esetében az adóerő-képesség alapján fejlesztési költség 85 %-a. 

A pályázatot 2018. május 2. napjáig kell elektronikus úton feltölteni. A pályázattal egy időben 

kell benyújtani az árajánlatot vagy tervezői költségvetés/költségbecslés eredeti vagy 

hitelesített másolati példányát. Ezért megkeresésre került …...... Kft., aki a 2. melléklet 

szerinti árajánlatot adta. 

A beérkezett pályázatokról a miniszter 2018. augusztus 31. napjáig dönt. 

 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2018. (IV.25.) önkormányzat határozat: 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti  önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázaton való 

részvételről, valamint a pályázat során vállalt önerőről 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti  önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázaton való részvételt az 

alábbiak szerint 

A projekt megvalósításának pontos címe: 7057 Medina, Kossuth Lajos utca. 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 

A projekt összes költsége: bruttó 

Igényelt támogatás összege: bruttó 

Önkormányzati önerő vállalt összege: 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önerő összegét költségvetésében elkülöníti. 

 



 

 

   Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2018. május 2. 

Határozatról értesül: Magyar Államkincstár 
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Medina, 2018. április 20. 

                          Vén Attila 

        polgármester 

        polgármester 


