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Sávoly Község Önkormányzata Polgármesterének  

11/2021. (III.31.) számú határozata 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Polgármestereként - tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel 

Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre – az alábbi döntést hozom: 

Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3.5. Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása jogcímre az alábbiak szerint: 

A tervezett felújítás: Sávoly, Kossuth utca felújítása 

A megvalósítás helyszíne:  

Sávoly, Kossuth utca (Hrsz.: 193) 

Sávoly, önkormányzati kivett közút (Hrsz.: 221) 

A projekt összes költsége: bruttó 27.709.361.- Ft, amelyből: 

- tervezési költség: bruttó 250.000.- Ft; 

- műszaki ellenőr díja: bruttó 250.000.- Ft; 

- kivitelezés költsége: bruttó 27.209.361.- Ft 

A projekt fedezete az alábbi forrásokból tevődik össze: 

- 20.000.000,- Ft külső forrás (a pályázaton elnyerhető összeg) 

- 7.709.361,- Ft saját forrás (önrész) 

A 7.709.361,- Ft-os önrészt (saját forrást) az Önkormányzat a 2021. évben az alábbiak szerint biztosítja: 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Ör.) Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi felújítási kiadásai című 4. mellékletének Belterületi utak, 

járdák felújítása megnevezésű 7. során 7.000.000 Ft önrész megtervezésre került. A tervezett tényleges 

költségek alapján a 2021. évben az önrész 7.000.000,- Ft-ról 7.709.361,- Ft-ra történő megemelése 

szükséges. Az önrész 709.361,- Ft-tal történő megemelésének fedezetét a 2021. évi költségvetés dologi 

kiadásai terhére biztosítom. 

A Pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges nyilatkozatokat megtételére a polgármester 

jogosult. 

A 9/2021.(III.31.) számú polgármesteri határozatomat visszavonom.  

 

Felelős: Schuller Tibor, polgármester 

Határidő: azonnal  
 

 



 

 

INDOKOLÁS 

 

Sávoly Község Önkormányzatának egyik fő célja a belterületi utak és járdák rendbetétele, amely elsősorban 

pályázati forrás igénybevételével valósítható meg. A jelen pályázat keretében a Kossuth utca újulna meg. Az 

idei költségvetésben már számoltunk e felújítással. A pályázat tényleges benyújtásához szükséges jelen 

határozat meghozatala, illetve annak érdekében, hogy a tervezett költségekből számított önrész mértéke az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 

Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi felújítási kiadásai című 4. mellékletének Belterületi utak, 

járdák felújítása megnevezésű 7. során a várható tényleges összeggel kerüljön megtervezésre. A benyújtott 

pályázattal kapcsolatban érkezett hiánypótlási felhívás előírásai szerint kellett a jelen rendelkező rész 

szerinti szövegezésű határozatot meghozni, egyúttal a korábbi határozatot visszavonni.  

Hatáskörömet jelen döntés meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormány által a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére 

kihirdetett veszélyhelyzet alapozza meg. 

 

Marcali, 2021. március 31. 

 

                                                                                                             Schuller Tibor 

                                                                                                              polgármester 
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