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ELŐTERJESZTÉS 

 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27-i soron kívüli 

nyilvános ülésére a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladat 

ellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat beadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sávoly Község Önkormányzata pályázatot nyújthat be a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. 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, Ady utca felújítása  

A megvalósítás helyszíne: Sávoly, Ady utca (Hrsz.: 357/3, 18 és 29 hrsz)  

A projekt összes költsége: bruttó 23.643.082.- Ft, amelyből:  

- kivitelezés költsége: bruttó 23.643.082.- Ft  

 

A megvalósítás fedezete 17.732.312.- Ft külső forrással (a pályázaton elnyerhető összeggel) 

és 5.910.770.- Ft önrésszel a 2022. évi költségvetési rendeletben megtervezésre fog kerülni. A 

pályázat keretén belül minden település az adóerőképessége alapján jogosult támogatásra. 

Sávoly Község az adóerőképesség alapján 75% mértékig jogosult támogatást igényelni a 

beruházáshoz. 

 

Kérem, hogy a képviselő- testület az előterjesztést tárgyalja meg és hatalmazzon fel a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtételére, a pályázat benyújtására, illetve a pályázat 

elnyerése esetén a támogatási szerződés aláírására és a pályázat szabályszerű megvalósítására. 

 

Határozati javaslat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 

egyetért azzal, hogy a Sávoly Község Önkormányzata az „Önkormányzati feladat ellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

jogcímre pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:  

 

A tervezett felújítás: Sávoly, Ady utca felújítása  

A megvalósítás helyszíne: Sávoly, Ady utca (Hrsz.: 357/3, 18 és 29 hrsz)  

A projekt összes költsége: bruttó 23.643.082.- Ft, amelyből:  

- kivitelezés költsége: bruttó 23.643.082.- Ft. 

Pályázott támogatás összege: 17. 732.312.- Ft. 

Pályázathoz szükséges önrész: 5. 910.770.- Ft.  
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Felhatalmazza Schuller Tibor polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

nyilatkozatokat megtegye, a pályázatot benyújtsa, és nyertes pályázat esetén az előírások 

szerint a pályázatot megvalósítsa. 

 

Egyúttal felkéri Schuller Tibor polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a beruházás 

fedezete 17.732.312.- Ft külső forrással (a pályázaton elnyerhető összeggel) és 5.910.770.- Ft 

önrésszel a 2022. évi költségvetési rendeletben megtervezésre kerüljön. 

 

Felelős: Schuller Tibor, polgármester  

Határidő: 2022. február 4. 

 

Marcali, 2022. január 24. 

 

 

Schuller Tibor s.k. 

  polgármester 


