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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Polgármestere a 113/2021.(VI.14.) PM határozatában döntött arról, hogy 

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága által meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-

7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.  

 

A projekt kedvező elbírálásban részesült.  

 

A projekt megvalósítás jelenlegi állapota: A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a kivitelező 

kiválasztása megtörtént a Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 154/2022.(VII.15.) KT 

határozata alapján. A munkaterület átadás-átvétel 2022. október 3. napján megtörtént.  

 

A projekt finanszírozása érdekében előleg igénylés került benyújtásra, mely igénylés 

hiánypótlásában előírásra került az önerő megfelelő igazolása.  

 

A korábbiakban meghozott határozat nem felel meg az előírásoknak.  

 

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz 8.5 pontja alapján az önerő igazolása legkésőbb az 

első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtáskor önkormányzat esetében 

képviselő-testületi határozattal igazolható a saját forrás biztosítása.  

 

Az önkormányzati szerv határozatának kötelező tartalmi elemei:  

 A projekt címe, a helyi támogatási kérelemben megjelölttel összhangban 

 A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe 

 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma 

 A felhívás száma 

 A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően /Támogatói okirat 3. melléklet, Projekt teljes költsége összesen sor/ 

 A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően 

 A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összegét és 

forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói 

döntéssel megegyezően 



 A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a támogatási 

kérelemben foglaltakkal megegyezően 

 Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.  

 

Az előlegigénylés elfogadásához szükséges a fentiek szerinti határozat meghozatala.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2022. október 12.  

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által 

meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás 

tárgyában a 3297831175 azonosítószámú projektje és 3336389562 iratazonosító számú 

Támogatói Okirata vonatkozásában az Általános Útmutató a Felhívásokhoz 8.5. pontja alapján 

az önerő igazolására az alábbiakat fogadja el:   

 

1. A projekt címe, a helyi támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Dunaföldvár 

mezőgazdasági földút korszerűsítése 

2. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 7020 Dunaföldvár 

3. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 0317/3, 0357, 0387  

4. A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21 

5. A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően /Támogatói okirat 3. melléklet, Projekt teljes költsége összesen sor/: 

311 227 425 Ft 

6. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 308 208 816,- Ft 

7. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összegét és 

forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói 

döntéssel megegyezően: 18 429 054,- Ft saját forrás 

8. A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a támogatási 

kérelemben foglaltakkal megegyezően: 292 798 371,- Ft 

9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.  

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 

  


