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Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkorm ányzatokért felelós miniszter az áI|amháztartáséft felelős minisztenel kÖzÖsen

páIyázaloí hirdetett aMagyarország2O2| évi központi költségvetéséről szóló 2020, éviXC.
iorvény (ovábbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3.

A helyi önkormáLrryzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai. 3,5. Belterületi utak,járdák,
hidakfelújítása jogcím vonatkozásában, a továbbiakban együtt: Önkormányzati faladatellátást

szolgáló fej 1esztések támogatására.

A páIyázaíi célok között szerepel a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Ez lehetőséget

biztosít a szükséges járdafelúj ítások egy részének pál'yázaíi forrásból törlénő megvalósítására,

igy lehetóvé válik a Celli út pár,os és páratlan oldali leromlott állapotú járdáinak a felújítása.

A fenti pá|yázat keretében a támogatás mérléke az önkorményzaí adóerő képességén alapul.

Ennek megfelelően Pápa Varos Önkormanyzata a belterületi utak, járdák, hidak felújításara

65 %o támogaíásban részesülhet. A páiryázaíi kiírás szerint legfeljebb 40.000.000 Ft támogatás

igényelhető.
Á fejleSZtéS becsült értéke 38.368.302, -Ft, a biáosítandó saját lonás összege 13,428.906, - Ft.

A pá|yázaí elektronikus rögzítésének hat árideje 2021.márcitrs 12., a papír alapú dokumentáció

benyújtására nincs lehetőség.

A sikeres páIyázat eredményeként kapott támogatás felhasználási határideje 2022. december

31.

A katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201l. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési

önkormányzat képviseló_testületének feladat_ és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

összeállította: szakács zsolt köztisztviseló

Pápa,202l . febrlár 24, dft;-
. Átdozo bamás
polgát,tlester,



HATÁROZATI ,IAVASLAT

pápa város Önkormányzata képviselőtestületének - a katasárófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szőló 2011,évi CXXVil. törvény 46.§ (4) bekezdéseszerinti - hatásköreben eliáró pápa város Önkormá nyzaíának polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépesero 1 szóIő 27 /2021 .(I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő d öntZst hozza:

A Polgitmester egyetért a 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felúj ításajogcim vonatkozásában,Önkormányzati faladatellátást szolgáló fejlesztésre a Pápa, Celli úí, 427611 hrsz, 4276/2 hrsz,393814 hrsz, szilárd burkolatú járdáinak fetújítása elnevezésű pályázat benyújtásával.Eredményes pályázat esetén a megvalósitáshoz szrikséges saját fornís összegét r"apu va.o,Önkormányzata 2021. éviköltségvetésében felmertilésko=r biztosítja.

A polgármester rendelkezik a pályázat benyújtásá ró1, a pályázat megvalósításával kapcsolatban
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételéről,

202l. márcirrs l2.. illetve lolyaInatos
Rádi Róbert városlej íesztési osztálvvezetó
Szalai Kl,isztina gazdasági osztáiyvezetö
Bakó István intézményv ezető
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