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209/2021. (VIII. 26.) sz. határozata 

 
A beruházásokhoz kapcsolódó töblettámogatási források beérkezése és 

átcsoportosítása 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta „A beruházásokhoz kapcsolódó 
többlettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása” című előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza:    
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott a Pénzügyminisztérium által a TOP-3.2.1-16-BA1-
2017-00004 projekt esetében megítélt bruttó 39.269.773.- Ft és a TOP-3.2.1-16-BA1-
2018-00056 projekt esetében megítélt bruttó 25.702.076.- Ft többlettámogatásról szóló 
értesítésekről és felhatalmazza a polgármestert a pályázatokhoz kapcsolódó támogatási 
szerződések módosításainak aláírására. 

 
Határid ő: 2021. október 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
2. A Képviselő-testület a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 projekt költségvetésében a többlet 

támogatás révén felszabaduló bruttó 26.000.000.- Ft-ot átmenetileg átcsoportosítja az 
önkormányzat 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő Pályázati, 
előkészítési, önerő és megelőlegezési keretre.  
A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt esetében megítélt bruttó 39.269.773.- Ft 
összegű támogatás az önkormányzat 2021. évi költéségvetésének fejlesztési hiányát 
csökkenti. 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Határid ő: 2021. október 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy bármely, a 26.000.000.- Ft átcsoportosított 
előirányzatból finanszírozott, tárgyévben megtérülő összeg automatikusan a hiány 
csökkentésére kerüljön felhasználásra. 
 
Határid ő: 2021. december 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 



 

4. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő Pályázati, 
előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 
projekt esetében legfeljebb 600.000.-Ft értékben rehabilitációs szakmérnök és az 
Országos Bringapark Program keretében legfeljebb bruttó 500.000.-Ft értékben műszaki 
ellenőri feladatok ellátására irányuló szerződések megkötésére többlet előirányzatot 
biztosít. 
 
Határid ő: 2021. szeptember 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
5. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a 4. pontban szereplő feladatok ellátására 

a beszerzési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon.  
 

Határid ő: 2021. szeptember 15. 
Felelős:  dr. Müller József aljegyző 

 
 
 

K.m.f. 
   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  

   címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
 
 


