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ELŐTERJESZTÉS 

„Pályázat településképi támogatásra” című pályázaton elnyert támogatás elszámolásá-

ról, a támogatási összeg kifizetéséről 

Előterjesztő: dr. Révész Zoltán aljegyző 

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző 

Előterjesztést készítő személy neve: Bálványossy Orsolya, dr. Szlávik Melinda   

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita  

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 Mohácsi István János - elszámolási dokumentáció  

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évben pályázatot hirdetett az Etyek Kossuth Lajos 

utca utcaképének javítása érdekében. A pályázat keretében a Kossuth Lajos utcában fekvő 

épületek utcafronti homlokzatának felújításával, nyílászáróinak felújításával, cseréjével, kerí-

téseinek felújításával kapcsolatos munkák elvégzését kívánta támogatni. A pályázat keretében 

rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 Ft. 

A Képviselő-testület a 264/2019. (IX.19.) számú határozatával 200.000,-Ft összeggel támo-

gatta Mohácsi István János településképi támogatásra benyújtott pályázatát.  

A pályázat kiírás 9. pontja szabályozta az elszámolás szabályait:  

9.1. A pályázat elszámolásának kötelező tartalmi elemei: 

a) pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei című dokumentum az eredeti és a felújítást 

követő állapotot dokumentáló fotókkal (pályázati felhívás 4. sz. melléklete, formanyomtat-

vány) 

 



Az elszámolást legkésőbb 2020. január 31-ig kell benyújtani. Az elszámolás 

elfogadásáról Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület dönt.  

 

Mohácsi István János eleget tett elszámolási kötelezettségének és benyújtotta az előírt doku-

mentációt.  

A pályázatban megjelölt munkák (Kossuth Lajos u. 31. szám alatti ingatlan utcafronti hom-

lokzatának felújítása, utcafronti kőkerítés és kapuk felújítása) elvégzésre kerültek. A beruhá-

zás teljes összege 918.143,-Ft volt, melyből 718.143,-Ft-ot Mohácsi István János önerőből 

fizet meg.  

A támogatás felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződés-

ben foglaltaknak megfelelően történt, ezért javasoljuk az elszámolás elfogadását és a pályáza-

ton elnyert 200.000,-Ft pályázati támogatás kifizetését.  

Fentiekben leírtakra figyelemmel kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg dön-

tését „Pályázat településképi támogatásra” című pályázaton elnyert támogatás elszámolásáról 

és a támogatási összeg kifizetéséről.  

 

Etyek, 2020. december 08. 

Tisztelettel, 

 Dr. Révész Zoltán 

 aljegyző 

  



Határozati javaslat 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

 …./2020. (I.16.) határozata 

 

„Pályázat településképi támogatásra” című pályázaton elnyert támogatás elszámolásá-

ról, a támogatási összeg kifizetéséről 

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. Mohácsi István János 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 31. szám alatti lakos „Pályázat te-

lepülésképi támogatásra” című pályázattal kapcsolatos elszámolását elfogadja.  

 

2. felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton elnyert 200.000,- 

Ft támogatási összeg Mohácsi István János 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 31. szám 

alatti lakos részére történő átutalásáról gondoskodjon.  

Határidő: __________ 

Felelős: polgármester  

 

 

 

 






























