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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 01-jén úgy 

határozott, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázaton részt kíván venni. 

A pályázat a közbeszerzési eljárás lebonyolítási szakaszához érkezett, jelen testületi 

ülésen kivitelezőt is választani tud a Képviselő-testület. A kivitelezés megkezdésének 

és az előleg lehívásának a feltétele hogy a Testület határozatban döntsön a pályázat 

megvalósításához szükséges önerő vállalásáról.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon 

döntést az előterjesztés tartalmával egyezően a pályázat kivitelezéséhez szükséges  

önerő pénzügyi fedezetének biztosításáról. 

 

 

 

Mikepércs, 2020. október 20. 

                                                                                                    Tímár Zoltán sk. 

                                                                                                            polgármester 

 

  



 

..…./……. (…….) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázatról az alábbi határozatot hozza: 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 01-jén úgy 

határozott, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázaton részt kíván venni. 

A fejlesztés megvalósítása: 1. célterület: A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése: A fejlesztés során a 040/3 

és a 052 hrsz-ú külterületi út burkolatfejlesztése történik. A tervezett felújított út 

hossza 1424 m. 

A pályázat a 1922412760 azonosítójú 784/4901/48/12/2017 iktatószámú 2018. 

március 21-én kelt Támogatói Okirat alapján kedvező elbírálásban részesült. 

A projekt címe: Mikepércsi 040/3 és 052 hrsz-ú külterületi út burkolat építése 

A támogatási kérelemben igényelt támogatás összege (Ft): 

 108 996 650,- Ft 

A projekt teljes költsége összesen (Ft):  104 210 520,-Ft

  

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 104 210 520,- Ft 

Támogatás összege (Ft):  98 999 991,- Ft 

Önerő összege, saját forrás (Ft):  5 210 529,- Ft 

 

A Képviselő-Testület a pályázat során felmerülő költségeket vállalja, az ahhoz 

szükséges pénzügyi fedezetet a 2020. évi költségvetésben biztosítja az önerőt 5 210 529 

Ft összegben rendelkezésre bocsátja. 

 

Mikepércs, 2020. október 22. 

 

 

               Tímár Zoltán                                                                   Dr. Vojtkó-Pék Ildikó 

               polgármester                                                                               jegyző 


