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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június 30-i rendkívüli ülésére 
 

Tárgy: Döntés a 97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozat módosításáról 

Ikt.sz.: LMKOH/22-17/2022.   

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozata alapján az 

önkormányzat pályázatot nyújtott be 2021. augusztus 27-én a VP6-7.2.1.1-21 azonosító 

számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című pályázati kiírásra a Lajosmizse 0320 hrsz-ú (a 0343 hrsz-ú úttól a meglévő 

szilárd burkolatú út végéig) és 0343 hrsz-ú utak felújítása vonatkozásában. 

A Magyar Államkincstár 2022. június 28-án értesítette az önkormányzatot, hogy a 

benyújtott pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte 299.807.722.- forint összegben. A 

megítélt támogatás 192.278.- forinttal kevesebb, mint a megigényelt támogatás, ezért 

szükséges a 97/2021. (VII. 26.) 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 149.903.861.- forint lehívható 

előlegként, amelynek lehívását követően kezdődhet a projekt megvalósítása. A támogatás 

maradék 50 %-át, 149.903.861.- forintot utófinanszírozásban kell az önkormányzatnak 

biztosítania, amely összeget a záró kifizetési kérelem elfogadását követen utal a támogató az 

önkormányzat részére. Hatályos költségvetési rendeletünkben rendelkezésre áll 17.933.149.- 

forint önkormányzati önerő összege, amelyet a 192.278.- forint saját forrással szükséges 

megnövelni. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 

elé: 

I. Határozat-tervezet 

…../2022. (…………….) ÖH 

Döntés a 97/2021. (VII. 26.) önkormányzati határozat módosításáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. július 26. napján a „Döntés 

pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati kiírásra” tárgyú 97/2021. 

(VII. 26.) önkormányzati határozat alábbi pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
 

„1.) d.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 315.587.080.- 

forint. A projekt támogatás szempontjából nem elszámolható költsége: 2.346.069.- 

forint.” 

„1.) e.) Az igényelt támogatás összege: 299.807.722.- forint.” 

„2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt 

teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 18.125.427.- forintot 

saját forrásból biztosítja.” 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 
 

Lajosmizse, 2022. június 28.                               Basky András sk. 

                                                                                               polgármester  


