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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
76/2017.(IV. 13.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
I.  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-es 

kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére kiírt, a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívás keretén belül pályázatot kíván benyújtani: 

 
a.) az 1-es tevékenységtípusban: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztésére:  
A fejlesztés bruttó összköltsége: maximum 58.823.529 Ft. 
A fejlesztés forrásösszetétele 

• állami támogatás: maximum 50.000.000 Ft 
• saját forrás: maximum             8.823.529 Ft. 

 
b.)  az 2-es tevékenységtípusban: a közétkeztetés fejlesztésére:  

A fejlesztés bruttó összköltsége: maximum 23.529.412 Ft. 
A fejlesztés forrásösszetétele 

• állami támogatás: maximum 20.000.000 Ft 
• saját forrás: maximum             3.529.412 Ft. 

 
II.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy  
 

a.) az 1. pontban megjelölt maximum 58.823.529  Ft összköltségű pályázathoz – annak pozitív 
elbírálása esetén maximum 8.823.529 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a saját bevételeinek terhére, 

 
b.) az 2. pontban megjelölt maximum 23.529.412  Ft összköltségű pályázathoz – annak pozitív 

elbírálása esetén maximum 3.529.412 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a saját bevételeinek terhére. 

 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a pályázat elkészítésével kapcsolatos teendők ellátásával 
a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséget (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a Fejlesztési Ügynökséggel a 
megbízási szerződés megkötésére.  
 
Határidő: 2017. június 15.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

K. m. f. 
 
   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2017. április 13.   
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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