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Iktatószám: 128-34/2022 
Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 
2022. április 26-i rendes nyílt ülésére 

 

Tárgy: Önerő rendelkezésre állásának igazolása a „Külterületi 
útfejlesztések Martonvásáron és Tordason c. projekt 
(3341504512) kapcsán (VP6-7.2.1.1-21) 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Martonvásár Város Önkormányzata ’A külterületi helyi közutak fejlesztése’ c., VP6-
7.2.1.1.2-21 kódszámú felhívásra 2021.07.13-án 3295350362 azonosító számon konzorciumi 
támogatási kérelmet nyújtott be, mely alapján 2022.01.20-án 297.278.754 Ft támogatást nyert 
el Tordas Község Önkormányzattal közösen. A projektben foglaltak megvalósításhoz 
2022.03.28-án 50% előleget igényeltünk az elkészült likviditási terv alapján, melyhez – 
meghatározott tartalmi elemekkel rendelkező – képviselő-testületi határozat formájában 
szükséges csatolni az önerő rendelkezésre állásának igazolását is, ami a napirendi pont 
tárgyalását indokolja. 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önerő rendelkezésre állásáról a döntését hozza 

meg. 

 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 
Tordas, 2022. április 19. 
 
 Juhász Csaba 
 polgármester 
 
 
Határozat-javaslat 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (IV. 26.) határozata 

 „A külterületi helyi közutak fejlesztése’’ c. projekt (3295350362) kapcsán (VP6-7.2.1.1-21) 
az önerő rendelkezésre állásának igazolásáról 

 
 
1. Martonvásár Város Önkormányzata ’A külterületi helyi közutak fejlesztése’ című, 

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra 3295350362 azonosító számon konzorciumi 
támogatási kérelmet nyújtott be 299.582.324 Ft igényelt támogatási összeggel. A 
3341504512 azonosítószámú Támogatói Okirat adatai alapján a projekt teljes költsége 
összesen 315.349.808 Ft, az elszámolható költség összesen 312.925.008 Ft, a nem 
elszámolható költség összesen 2.424.800 Ft. A támogatás összege 297.278.754 Ft, 
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melyből Martonvásár Város Önkormányzata 201.821.942 Ft-ra, míg Tordas Község 
Önkormányzata 95.456.810 Ft-ra jogosult.  

 
Az önerő mértéke 18.071.054 Ft, saját forrás 18.071.054 Ft, egyéb támogatás 0 Ft. A 
projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő 2.424.800 Ft. A támogatás intenzitása 
95%. A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe:  
(04) 2463 Tordas, Öreghegyi út – Erdőmajori út, hrsz. 018,  
(05) 2463 Tordas, Gesztenyés út, hrsz. 04,  
(06) 2463 Tordas, Szent Orbán utca, hrsz. 2338.  

 
2. A Képviselő-testület az 1.  pont szerinti projekt megvalósítása kapcsán kötelezettséget 

vállal 7.281.166 Ft önerő elkülönítésére, melyet saját forrásból biztosít a 2022. évi 
költségvetésében a felhalmozási tartalék terhére. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

képviseletében az 1. pontban foglalt projekt megvalósításához kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 


