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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. november 27-i ülésére 
 
 
Tárgy: 1/2017. (I. 26). önkormányzati határozat módosítása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
azonosítószámú pályázati kiírással kapcsolatosan  
           
Ikt.sz.: LMKOHFL/13-22/2018.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra 
Lajosmizse Város Önkormányzata Felsőlajos Község Önkormányzatával konzorciumi 
együttműködési megállapodás keretében 2017.01.30-án támogatási kérelmet nyújtott be, 
amely kérelmet a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogatói Okirat 2018. 
március 23-án megkötésre került. 
 A Támogatói Okirat megkötését követően a szakmai munka elkezdődött, amely 
alapján 2018. szeptember 27-én Lajosmizse Város Önkormányzata (traktor, hótolólap, 
sószóró, szárzúzó, padkakasza), 2018. szeptember 28-án Felsőlajos Község Önkormányzata 
(traktor, hótolólap, sószóró, szárzúzó, padkakasza, gréder) átvehette a pályázat 
vonatkozásában beszerzett erő- és munkagépeket. 
 A pályázattal kapcsolatos útfelújítás 2018. év novemberében fog megvalósulni a 
"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kivitelezésében a 
lajosmizsei 0271 és 0260/2 hrsz-ú, valamint a felsőlajosi 035, 046 és 050 hrsz-ú külterületi 
utak vonatkozásában. 
 A 2016. évben meghirdetett pályázati kiírás értelmében a támogatás intenzitása 75 %-
os volt. A pályázat benyújtását követően az elbírálás szakaszában a Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatósága a pályázati kiírást módosította, azaz a támogatás intenzitása 85 %-ra 
emelkedett.  
 Felsőlajos Község Önkormányzata a pályázat benyújtásáról a 1/2017. (I. 26.) 
önkormányzati határozatában döntött, amely határozatban szereplő számadatok az eredeti 
pályázati kiírásnak megfelelően lettek meghatározva. A projekt zárás időpontja 2018.12.31. 
napja, amely alapján 2018. év december 15-ig az első kifizetési kérelmet, és 2019. január 15-
ig a záró kifizetési kérelmet szükséges benyújtani a pályázónak. 
 Az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni a Támogatói Okirat 3. számú 
mellékletében meghatározott önerő (19.058.625.- Ft) rendelkezésre állásának igazolására 
szolgáló dokumentumot. Az 1/2017. (I. 26.) önkormányzati határozatában szereplő 
számadatok a 75 %-os támogatási intenzitáshoz lettek igazítva, ezért szükséges tárgyi 
határozat módosítása a hatályos Támogatói Okiratban szereplő számadatokhoz való 
illeszkedéshez. 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Az alábbi táblázat tartalmazza a pályázat költségvetésének alakulását (adatok forintban): 
 

Megnevezés 75 %-os támogatási 
intenzitás szerinti 

számadatok (Támogatási 
kérelem szerinti) 

85 %-os támogatási 
intenzitás szerinti 

számadatok (Támogató 
Okirat szerinti) 

A Projekt teljes költsége 
összesen 

107.052.884 107.052.879 

A Projekt elszámolható 
költségei összesen 

107.052.884 103.522.667 

A Projekt nem elszámolható 
költségei összesen 

0 3.530.212 

Támogatás összege 80.289.663 87.994.254 
Önerő 26.763.221 19.058.625 

Saját forrás 26.763.221 19.058.625 
Egyéb támogatás 0 0 

A Projekt nem elszámolható 
költségeire jutó önerő 

0 3.530.212 

 
A fentiek alapján szükséges az 1/2017. (I. 26.) önkormányzati határozatban szereplő 
számadatok módosítása a kifizetési kérelem pozitív elbírálásához, és a projekt sikeres 
lezárásához. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  
 

Határozat-tervezet 
……../2018. (…..) ÖH 
1/2017. (I. 26). önkormányzati határozat módosítása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
azonosítószámú pályázati kiírással kapcsolatosan  
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében benyújtott, 
„Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak fejlesztése, és az 
önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című pályázatához kapcsolódó 1950412923 iratazonosítójú Támogatói 
Okirathoz való illeszkedés céljából az alábbiak szerint módosítja Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 26.) önkormányzati határozatát 
(továbbiakban: határozat) az „Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra 
kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz” elnevezésű dokumentum 8. 
fejezetének 5. pontja alapján: 
 
a.) A határozat 1.) d.) pontjában szereplő „A projekt összes költsége 107.052.884.- 

forint.” szöveg „A Projekt teljes költsége összesen 107.052.879.- forint.” szövegre 
módosul. 
 

b.) A határozat 1.) e.) pontjában szereplő „A projekt támogatás szempontjából 
elszámolható költsége 107.052.884.- forint.” szöveg „A projekt elszámolható 
költségei összesen 103.522.667.- forint. A Projekt nem elszámolható költségei 
összesen 3.530.212.- forint.” szövegre módosul. 
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c.) A határozat 3.) pontjában szereplő „Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testülete vállalja, hogy a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő 
összegéből, azaz 26.763.221.- forintból Felsőlajos Község Önkormányzatára eső 
önkormányzati önerő részt, azaz 10.256.911.- forintot saját forrásból biztosítja. A 
fennmaradó önkormányzati önerő összeget, azaz 16.506.310.- forintot Lajosmizse 
Város Önkormányzata biztosítja saját forrásból.” szöveg „Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes költségére 
vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 19.058.625.- forintból 
Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 
7.526.953.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő 
összeget, azaz 11.531.672.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja 
saját forrásból.” szövegre módosul. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. november 27. 
 
 
Lajosmizse, 2018. október 31. 
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polgármester  

 


