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ELÓTERJESZTÉS
Tárgv: Döntés saiát forrás biztosításáről az Önkormányzati feladatel!átást szolgáló
fej lesztések támogatására kiírt pályá zathoz

Németh Balázs polgármester
dr. Giba Zoltán jegyző

Előterjesztő:
Elökészítette:

A

helyi önkormányzatokért felelős miniszter
egyetértésben 2022. évben is pályázatot írt ki
fej lesztések támog atására.

az

államháztartásért felelős miniszterrel
az önkormányzati feladatellátást szolgáló

Szőc Község Önkormányzata ahogy az elmúlt években tette, idén is pályázatot
benyújtani a pályázati kiírás 3.5 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcímre.

kíván

A

pályázathoz szükséges csatolni az Avr,75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti saját forrás
biztosításáról szóló képviselő-testületi határozatot. A határozatnak tartalmaznia kell a saját
forrás pontos összegét, a tervezett beruházással érintett ingatlan címét,helyrajzi számát,
valamint az önerő biztosítási évét.

Az idei évben a Kossuth Lajos utca 360 méteres szakaszát tervezzük felújítani apályázat
Pozitív elbírálása esetén. A pályázat benyújtásához szükséges árajánlatokat beszereztem,
A beruházáshoz szükséges önerőt
ön kormányzatu n k 2022, évi költségvetésébe betervezzü k.

ezek figyelembevételévelszámoltam ki az önerőt.

Apályázatot elektronikus úton, az ebr42 felületen kell benyújtani. A pályázat benyújtásának
határideje 2022, íebruár 4.
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szőc község Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021, évi XC. törvény 3. melléklet szerinti
,,Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázatra, a c)
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélokra. A pályázat költségei:
Kossuth Lajos utca felújítása83 hrsz.
(360 fm hosszúságban)
A beruházás összes költsége:
:

lt pály ázatitá m og atás
Önkormányzat által biztosított saját forrás összege:
l

g é nye

:

Eqyéb költségek:
Műszaki ellenőrzés összes költsége:

lt pály ázati tám og atás
Önkormányzat által biztosított saját forrás összege:
l

g é nye

:

Tervezői dokumentáció összes költsége:
l

gé nye lt pály ázati tá m og atás

:

Önkormányzat által biztosított saját forrás összege:

A beruházás összes költsége (Ft):
(13 805 774+2 436 313Ft+248285 Ft +43815
+106250 P1 +18 750 F0
Teljes projektköltség

(Ft)

:

16 242 087 Ft
1 3 805 774 Ft
2 436 3,13 Ft

292100Ft
248285Ft
43 815 Ft

125 000 Ft
106 250 Ft
18 750 Ft

16 659 187 Ft

16 659 187 Ft

lgényelt pályázati támogatás összesen (Ft):
(13 805 774+248285+106250 Ft):

14 160 309 Ft

Az önkorm ányzatáltal biztosított saját forrás
összege (2 436 3,13+43 815 Ft+18 750):

2 498 878 Ft

A

képviselő-testület az összesen 2 498 878 Ft önerő fedezetét az önkormányzat
2022. évi költségvetésében , az általános tartalék előirányzat terhére biztosítja.
Megbízom a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról intézkedjen,

Felelős;

dr. Giba Zoltán jegyző
Határidő: elektronikus úton: 2022. február4,

Szőc, 2022.január
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