
 

 

HATÁROZAT – TERVEZETEK                                      7-b Napirendi pont 

 

 

Fecskeház Program c. pályázat 

 
 
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2018 (II.22.) önkormányzati 

határozata  

 

a „VP6-19.2.1.-5-2 –17  Fecskeház program című pályázati kiírásra,  

 

a „Fecskelakások kialakítása Nagylózson” című pályázatról 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pályázaton indulni 

kíván. A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. 

 

A pályázatban az alábbi ingatlanok érintettek fejlesztéssel: 127/2 hrsz., 9482 Nagylózs, 

Vörösmarty u. 31/A 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás 

elnyerése esetén a Támogatási Szerződésnek - a Képviselő-testület döntésének megfelelően 

történő - aláírására. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szigeti Éva polgármester 

 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018 (II. 22.)  önkormányzati 

határozata  

 

a „VP6-19.2.1.-5-2 -17  Fecskeház Program című pályázati kiírásra,  

 

a „Fecskelakások kialakítása Nagylózson” című pályázatról 

 

Önerő nyilatkozat: 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pályázaton indulni 

kíván. A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. 

 

A pályázatban az alábbi ingatlanok érintettek fejlesztéssel: 127/2 hrsz. 9482 Nagylózs, 

Vörösmarty u. 31/A. 

 

A pályázat önkormányzatra jutó költségvetése az alábbi:  

Teljes költségvetés:    18.981.474 Ft 

Támogatás :                10.000.000 Ft 

Önerő:                            8.981.474Ft 

 



Nagylózs Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a pályázathoz szükséges önerőt saját 

forrásból biztosítja a pályázat eredményessége esetén.  

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szigeti Éva polgármester 

 

 

 

Kultúrháló Komplex, Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása 

című pályázat benyújtása 

 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testületének  …./2018.(II. 22.) 

önkormányzati határozata  

 

a „VP6-19.2.1.-5-1.2 – Kultúrháló Komplex, Térségi kulturális, komplex együttműködési 

programok támogatása című pályázati kiírásra,  

 

A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása című pályázatról 

 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pályázaton 

indulni kíván. A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. 

 

A pályázatot konzorciumi formában nyújtja be, mint gesztor, Kópháza Község 

Önkormányzatával, Lövő Község Önkormányzatával és a Soproni SZC Porpáczy Aladár 

Szakgimnáziuma, Kollégiuma és ÁMK-jával közösen. 

 

A pályázatban az alábbi nagylózsi ingatlanok érintettek fejlesztéssel: 9482 Nagylózs, 

Vörösmarty u. 31/A, hrsz.:127/2 

 

Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás elnyerése 

esetén a Támogatási Szerződésnek - a Képviselő-testület döntésének megfelelően történő - 

aláírására. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szigeti Éva - polgármester 

 

Kultúrháló Komplex, Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása 

című pályázathoz önerő biztosítása 

 

 

Nagylózs Község Önkormányzatának …../2018.(II.22.) önkormányzati határozata  

 

a „VP6-19.2.1.-5-1.2 – Kultúrháló Komplex,Térségi kulturális, komplex együttműködési 

programok támogatása című pályázati kiírásra,  

 

A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása című pályázatról 

 



Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pályázaton 

indulni kíván. A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. 

 

A pályázatot konzorciumi formában nyújtja be, mint gesztor, Kópháza Község 

Önkormányzatával, Lövő Község Önkormányzatával és a Soproni SZC Porpáczy Aladár 

Szakgimnáziuma, Kollégiuma és ÁMK-jával közösen. 

 

A pályázatban az alábbi nagylózsi ingatlan érintett a fejlesztéssel: 9482 Nagylózs, 

Vörösmarty u. 31/A, hrsz.:127/2 

 

A pályázat önkormányzatra jutó költségvetése az alábbi:  

Teljes költségvetés:  3 480 708 Ft 

Támogatás (85%):  2 958 602 Ft 

Önerő (15%):  522 106 Ft 

 

A Nagylózs Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a pályázathoz szükséges önerőt saját 

forrásból, költségvetése terhére biztosítja a pályázat eredményessége esetén.  

 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


