
Előterjesztés 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról szóló 101/2021.(III.11.) határozat módosítására 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 101/2021.(III.11.) 

határozatával döntött az  „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása“ 

megnevezésű pályázati felhívás keretében belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra kiírt  

pályázat benyújtásáról. 

 

A benyújtást követően a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 

Államháztartási Irodája (a továbbiakban: MÁK) felülvizsgálta a pályázatot és többek között az 

alábbi hiányosságra hívta fel a figyelmet:  

„Az Ávr. 75.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti, saját forrás biztosítására vonatkozó határozat 

felülvizsgálata szükséges, tekintettel arra, hogy a határozatból egyértelműen nem 

megállapítható, hogy az önkormányzat melyik évi költségvetése terhére biztosítja az önerő 

összegét.“ 

Továbbá az egyeztetés során pontosításra kerültek a pályázat keretszámai,amelyek az alábbiak 

szerint lettek módosítva: 

A beruházás összköltsége:  63.606.406 Ft 

Támogatási igény:   40.000.000 Ft 

Saját forrás:    23.606.406 Ft 

Tekintettel a MÁK fenti megállapítására és az egyeztetésre szükséges a korábban meghozott 

testületi határozat módosítása a beruházás összköltségének pontosításával, valamint a saját 

forrást biztosító, konkrét költségvetési év meghatározásával. 

A határozati javaslat szerint a 2022. évi költségvetés terhére biztosítána Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata a saját forrást. 

 

Tisztelt Polgármester úr, javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja 

el. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2021. április 9.  

 

         

        Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk. 

                  aljegyző  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

...../2021. (........) határozata 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról szóló 101/2021.(III.11.) határozat módosításáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról szóló  Képviselő-testület 101/2021.(III.11.) határozatában (a továbbiakban: 

határozat) szereplő adatokat az alábbiakra módosítom: 

„A beruházás összköltsége:  63.606.406 Ft 

Támogatási igény:   40.000.000 Ft 

Saját forrás:    23.606.406 Ft“ 

 

Továbbá a határozat utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítom: „ A pályázat elnyerése 

esetén a képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a 

szükséges önerőt (saját forrást) biztosítja, valamint a támogatásból megvalósuló beruházás a 

beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeletésének megfelelően- a 

működésre voantkozó hatályos jogszabályok betartásával- használja.“ 

         

 

 

 

 

 
 


