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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2020. február 13.–i ülésére 

 

Tárgy: Döntés a „Segesd Szépítése” pályázati kiírásról.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 2017-ben a Kossuth L. utcában és a Jókai utcában lévő lakóházak 

felújításának, 2018-ban az Ady E. utcában, a Teleki utcában, a Vörösmarty utcában és a 

Táncsics utcában, 2019-ben pedig a település egészét figyelembe véve támogatta a lakóházak 

felújítását, és költségvetési évenként 3 millió forintot különített el a költségvetésében. 2017. 

évben összesen 13 pályázat érkezett, az elbírálás alapján megállapításra került, hogy 19 db 

nyílászáró cseréje, 2 db lakóház vásárlása és 82 fm kerítés felújítása valósult meg. 

2018. évben összesen 19 pályázat érkezett, az elbírálás során megállapításra került, hogy 262 

fm kerítés épült meg, 16 db nyílászáró került kicserélésre, 245 m
2
 homlokzat került felújításra 

és 3 db lakóház került megvásárlásra. 

2019-ben a teljes 3 millió forint felhasználásra került, illetve év végén, forrás hiányában több 

pályázatot elutasított a bizottság. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a „Segesd Szépítése” pályázat ismételt kiírása 

kérdésében, illetve a kiírásra vonatkozó döntés esetén a támogatási feltételek 

meghatározásában. 

 

Határozati javaslat 1: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020. (II. ….) önkormányzati 

határozata „Segesd Szépítése” pályázat kiírásáról. 

   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„Segesd Szépítése” pályázatra 3.000.000 Ft összeget határol el az önkormányzat 2020. 

évi költségvetésében. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2020. évben a ……………….. utcában és a 

………………… utcában lévő lakóházak felújítását kívánja támogatni.  

 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelő tartalmú 

pályázati kiírást készítse el. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester  
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Határozati javaslat 2: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2020. (II. ….) önkormányzati 

határozata „Segesd Szépítése” pályázat kiírásáról. 

   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. évben 

nem írja ki a „Segesd Szépítése” elnevezésű pályázatot. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester  

 

Segesd, 2020. február 7. 

 

 Péntek László 

 polgármester 

 


