
  
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a TOP-4.3.1-16 a Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű pályázat tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények:  
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. július 25. napján megtartott ülésén a 
205/2017. (VII.25.) öh. sz. határozatával döntött arról, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programokra irányuló, Magyarország Kormánya által kiírásra került TOP-4.3.1-16 jelű, Leromlott városi 
területek rehabilitációja elnevezésű pályázatra pályázatot nyújt be. 
 
A döntés alapján benyújtott TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 azonosítószámmal nyilvántartott pályázat a 
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának 2017. december 21. napján kelt „értesítés 
támogatási kérelmének támogatásáról” tárgyú levele alapján bruttó 120 000 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. 
A pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeinek fedezetét összesen maximum 
bruttó 6 000 000 forint összegben biztosította az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési 
céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között a 205/2017. (VII.25.) öh. 
sz. határozat alapján.  
  
Szükséges intézkedések:  
A 2017. évben a Képviselő-testület a projekt esetén biztosította a pályázat benyújtáshoz szükséges 
fedezetet, mely összeg a pályázat nyertessé nyilvánítása folytán részben vagy teljes egészében 
elszámolható költséggé válik. Azonban a pályázat lebonyolítása során, mind a közbeszerzéshez, mind a 
kivitelezésekhez és engedélyeztetésekhez kapcsolódóan felmerülhetnek további költségek 
(épületfeltüntetés, energetikai tanúsítvány, telekalakítás, eljárási díjak, szakhatóságok által előírt feltételek 
biztosítása, stb.), melyek mértéke előre nem látható. 
A Képviselő-testület által a pályázatokhoz előzetesen biztosított összegek fedezetként szolgálhatnak a 
továbbiakban felmerülő, előre nem látható, de a pályázatban el nem számolható költségekre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak, és a Támogatási szerződés alapján 
– elhatározza, hogy a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 azonosító számú, Leromlott városi területek 
rehabilitációja Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan hozott 205/2017. (VII.25.) öh. sz. határozat 
fedezet biztosításáról szóló második bekezdését az alábbiak szerint módosítja. 
 
„A projektben elszámolható költségek (támogatás) összege: 120 000 000 Ft, 
 
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításának érdekében a pályázat előkészítési költségeire 
jóváhagyott bruttó 6 000 000 Ft összeget a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre 
nem látható költségek fedezetére továbbra is biztosítja.” 
 
A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad. 
 
A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további 
összes intézkedés megtételére. 
 
Határidő: folyamatos      
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 
 
Hajdúsámson, 2018. március 22. 

Antal Szabolcs 
polgármester 

 
  

 ***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Gazsó-Kaducsok Aletta  

Városfejlesztési és Műszaki Osztály: Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető   

Jegyző: Dr. Danku József  

 


