
6. 
Előterjesztés 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. május 26-i ülésére 

 
 
Tárgy: Döntés az 51/2021. (IX.27.) önkormányzati határozat módosításáról 
 
 
             
 
 
                              
Az előterjesztést készítette:                                    

Dodonka Csaba 
főtanácsos 
Önkormányzati Iroda 
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      - 
                                                                                     
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                               aljegyző 
                                                                                   
    
 
 
 
 
 
                    dr. Balogh László sk. 
                       jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
 



2 
 

Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. május 26-i ülésére 
 
Tárgy: Döntés az 51/2021. (IX.27.) önkormányzati határozat módosításáról 
Ikt.sz.: LMKOHFL/1-13/2022.   

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 51/2021. (IX. 27.) önkormányzati határozata alapján az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be 2021. szeptember 30-án a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű 
infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 
pályázati kiírásra a Felsőlajos 050 hrsz-ú út 467 méteres útszakaszának felújítása 
vonatkozásában. 

A Magyar Államkincstár 2022. május 09-én értesítette az önkormányzatot, hogy 
benyújtott pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte 60.307.409.- forint összegben. A megítélt 
támogatás 95.343.- forinttal kevesebb, mint a megigényelt támogatás, ezért szükséges az 
51/2021. (IX. 27.) önkormányzati határozat belső tartalmát módosítani, hogy a határozat 
illeszkedjen a Támogatói Okirat 3. számú, „A Projekt forrásai” elnevezésű mellékletéhez. 

A Támogatói Okirat alapján a támogatás 50 %-a, azaz 30.153.704.- forint lehívható 
előlegként, amelynek lehívását követően kezdődhet a projekt megvalósítása. A támogatás 
maradék 50 %-át, 30.153.705.- forintot utófinanszírozásban kell az önkormányzatnak 
biztosítania, amely összeget a záró kifizetési kérelem elfogadását követen utal a támogató az 
önkormányzat részére. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé: 

I. Határozat-tervezet 
…../2022. (…………….) ÖH 
Döntés az 51/2021. (IX.27.) önkormányzati határozat módosításáról 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. szeptember 27. napján a 
„Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati kiírásra” tárgyú 
51/2021. (IX. 27.) önkormányzati határozat alábbi pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
 

„1.) a.) A projekt címe: „Felsőlajos Község 050 hrsz. út burkolatának felújítása”” 
„1.) c.) A projekt összes költsége: 63.581.844.- forint.” 

„1.) d.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 63.481.489.- forint. 
A projekt támogatás szempontjából nem elszámolható költsége: 100.355.- forint.” 
„1.) e.) Az igényelt támogatás összege: 60.307.409.- forint.” 
„2.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt 
teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 3.274.435.- forintot 
saját forrásból biztosítja.” 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2022. május 26. 
 
Lajosmizse, 2022. május 19. 
                       Juhász Gyula sk. 
                                                                                               polgármester  


