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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2022. október 6.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Segesd külterületi helyi közútjának fejlesztése” 

elnevezésű pályázatban az önerő biztosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzata 2021. októberében pályázatot nyújtott be öt külterületi 

helyrajzi számot érintő útfelújításra. A pályázati felhívás értelmében az önkormányzatnak 5 % 

önerőt kell biztosítania a pályázat megvalósításához. Lassu Béla a Lagroland Kft. ügyvezetője 

2021. október 6. napján kelt szándéknyilatkozatával biztosította az önkormányzatot terhelő 

2.374.097 Ft összegű önerőt.  

A projekt teljes költsége 47.481.937 Ft, az igényelt 45.107.840 Ft összegű támogatásból a 

megítélt támogatás 44.628.440 Ft. Ebből következőleg az önkormányzatnak 479.400 Ft 

összeget szükséges biztosítania önerőként. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 
 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati 

határozata önerő biztosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú, „Segesd külterületi helyi közútjának fejlesztése” 

elnevezésű pályázatban az önerő összegét a 2022. évi költségvetésében elkülöníti.  

 

2./ A képviselő-testület nyilatkozik, hogy rendelkezik a pályázathoz szükséges 

2.853.497 Ft összegű önerővel. 

 

3./ A képviselő-testület a pályázat adatait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a) A projekt címe: Segesd külterületi helyi közútjának fejlesztése. 

b) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: Segesd 042/2, 

063/4, 045/4, 044 és 046 hrsz. 

c) A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21. 

d) A projekt összes költsége a támogatói döntéssel megegyezően: 47.481.937 Ft. 



e) A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a támogatói 

döntéssel megegyezően 46.977.307 Ft összegben állapítja meg. 

f) A támogatói okiratban megítélt támogatás összege: 44.628.440 Ft. 

g) A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összegét és 

forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatói döntéssel megegyezően: 2.853.497 

Ft összegben állapítja meg, mely teljes egészében saját erő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bencze Imre polgármester 

 

 

Segesd, 2022. október 3. 

 

  

 Bencze Imre 

  polgármester 
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