
A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 

6. számú előterjesztés 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

2022. május 30. napján 800 órakor tartandó rendes ülésére 
 

 

Tárgy: Döntés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. pályázaton való részvételről  

Előterjesztő és előadó: Lang Katalin alpolgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző, 

Rákics Darinka igazgatási ügyintéző 

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző                                         

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében kiírt „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című felhívás célja az önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati 

vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése.  

A felhívás keretében lehetőség nyílik az önkormányzati tulajdonú külterületi, helyrajzi 

számmal ellátott, már meglévő földutak stabilizálására és/vagy szilárd burkolatának 

kialakítására.  

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az 

államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti 

településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) 

Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül 

megállapításra: a támogatás maximális összege 300 millió Ft, a támogatás maximális 

intenzitása 95%.  

Medina település esetében javasoljuk a 047. hrsz-ú, 1.1861 ha nagyságú, kivett saját 

használatú út betonnal történő burkolását 740 méter hosszan. 

A beadási határidő a nyolcadik szakaszban: 2022. március 1. – 2022. május 31. napja. A 

pályázat előkészítéséhez szükség volt egy tervező megbízására, aki elkészítette az út 

fejlesztése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges műszaki dokumentációt. 

 
A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 

 

…/2022. (V.30.) önkormányzati határozat 

a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

c. pályázaton való részvételhez szükséges műszaki dokumentáció 

elkészítéséről  

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a VP6-

7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. 

pályázaton való részvételhez szükséges műszaki dokumentáció 

elkészítésére felkért ALDOR Kft-vel (7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.) 

kötött vállalkozói szerződést. 
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Felelős: Vén Attila polgármester, távollétében Lang Katalin 

alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül:  Pénzügy 

Irattár 

 

…/2022. (V.30.) önkormányzati határozat 

a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. pályázaton való 

részvételről  

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a településen 

található külterületi közutak állapotának javítása érdekében - pályázatot 

nyújt be a 2022. évi „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-

7.2.1.1-21 kódszámú pályázati konstrukció keretében az alábbiak 

szerint: 

 

1. A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi közút fejlesztése 

Medinán 

2. A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 047. hrsz. 

3. A projekt megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 

vállalja, hogy - az igényelt támogatás (projekt 

összköltségének 95% -a) mellett, - a projekt összköltségének 

5 %-át saját forrásból biztosítja az önkormányzat 

költségvetése általános tartaléka terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve távollétében 

az alpolgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester, távollétében Lang Katalin 

alpolgármester 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül:  Pénzügy 

Irattár 

 

 

 

Medina, 2022. május 18. 

 

                   Lang Katalin sk. 

         alpolgármester 


