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Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 15. napi ülésére 

 

 

Tárgy: Döntéshozatal a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű projekt 

ügyében 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 2019. február 18. napján aláírt támogatási 

szerződés alapján támogatást nyert az alábbiak szerint:  

 

 A pályázat címe: Helyi termelői piac kialakítása, fedett árusító hely létesítése 

Medgyesegyházán 

 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Medgyesegyháza Árpád utca, 1/5 

hrsz. 

 A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően az alábbi:  

 

Projekt teljes költsége pályázat benyújtásakor:        47. 122. 998 Ft,  

Pályázat benyújtásakor tervezett önerő:                      2.256.150 Ft,  

Igényelt támogatás:                                                   44.766. 848 Ft 

Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint:  47. 122. 994 Ft,  

Projekt elszámolható költségei összesen:                  46. 405. 068 Ft, 

Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):     717.926 Ft,  

Támogatás összege (Ft):                                             44. 084. 810 Ft,  

Önerő (Ft):                                                                  3. 038. 184 Ft 

 

 

A Támogatói Okirat alapján Önkormányzatunknak lehetősége van 50 % előleg lehívására, 

melynek összege esetünkben 22 042 405 Ft.  

 

Ahhoz, hogy a szükséges engedélyeket be tudjuk szerezni, valamint a kivitelezési 

munkálatokat tudjuk finanszírozni, szükséges a fenti összeg előlegként történő lehívása. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati felhíváson nyertes pályázatával kapcsolatosan 

az alább döntést hozza: 

A pályázat címe: „Helyi termelői piac kialakítása, fedett árusító hely létesítése 

Medgyesegyházán” 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Medgyesegyháza Árpád utca, hrsz 1/5 

A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően az 

alábbi:  

Projekt teljes költsége a pályázat benyújtásakor: 47 122 998 Ft, a pályázat benyújtásakor 

tervezett önerő: 2 256 150 Ft, Igényelt támogatás: 44 766 848 Ft 

Projekt teljes költsége támogatói okirat szerint: 47 122 994 Ft, projekt elszámolható költségei 

összesen: 46 405 068 Ft, projekt nem elszámolható költségei összesen: 717 926 Ft,  

Támogatás összege: 44 084 810 Ft, Önerő: 3 038 184 Ft 

 

Fentieknek megfelelően az Önkormányzat a saját forrást, önerőt a 2019. és 2020. évi 

költségvetésében biztosítja, megbízza a polgármestert a támogatási összeg 50 %-a összegű 

támogatási előleg igénylésével. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. július 12. 

 

 

 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 


