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LIT/1036-6/2022. E L Ő T E R J E S Z T É S 

„Döntés Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések 

támogatása című, VP6-19.2.1.-7-2-17 azonosító számú 

támogatási kérelem benyújtásáról” 

 Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022/11/23 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

A „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című 

VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú pályázati felhívás lehetőséget biztosít a Bakony és Balaton 

Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület térségében működő helyi önkormányzatok számára 

támogatási kérelem benyújtására, a helyi identitás erősítése céljából.  

Litér esetében a pályázati cél a Közpark felső szintjén 2021. évben elkészített búbos kemence 

állagának megóvása érdekében fedés készítése a kemence felé, összeköttetésben a kemence 

mögötti kiülő fogyasztótérrel, amelynek a rossz állapotú szélezetlen deszka fedése 

cserépfedést kap, ezzel egy 

mindösszesen 80 m2-es 

(kemence fedett tér: 33,93 m2, 

kiülő fogyasztótér: 46,51 m2) 

fedett tér jön létre, 

lehetőséget biztosítva a 

szabadtéri közösségi alkalmak 

megteremtésére.  

A projekt teljes költsége bruttó 7 351 304 Ft, amelyből a projekt-előkészítés, tervezés 

költsége 450 000 Ft, az építés költsége 6 704 454 Ft, a műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

190 500 Ft, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége 6 350 Ft. 

Az igényelt támogatás összege 3 689 400 Ft, a megvalósításhoz szükséges 3 661 904 Ft 

összegű saját forrást Litér Község Önkormányzata biztosítja az éves költségvetésében.  

A pályázat benyújtási határideje 2022. december hó 22. napja.  

Kérem Önöket, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról, a megvalósításhoz szükséges saját 

forrás vállalásáról dönteni szíveskedjenek! 

Melléklet: 

▪ Határozati javaslat. 

Litér, 2022.11.08. 

_____________ 

                      Osváth Örs             

           Litér Község Polgármestere 
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Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2022. (XI.23.) Lkt. határozata 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arról határozott, 

hogy támogatási kérelmet nyújt be a „Helyi identitást és közösségi 

együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című VP6-19.2.1.-7-2-

17 azonosító számú LEADER helyi felhívásra. 

A pályázati cél a Litér 033/9 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban 

lévő Közpark ingatlan felső szintjén lévő kemence és mögöttes kiülő 

fogyasztótér, mindösszesen 80,44 m2 fedés elkészítése cserépfedéssel az 

Emmerich Építész Stúdió tervei alapján.  

A projekt teljes költsége bruttó 7 351 304 Ft, amelyből a projekt 

előkészítés, tervezés költsége 450 000 Ft, az építés költsége 6 704 454 Ft, 

a műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 190 500 Ft, a kötelező 

tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költsége 6 350 Ft. Az igényelt 

támogatás összege 3 689 400 Ft, a megvalósításhoz szükséges 3 661 904 

Ft összegű saját forrást Litér Község Önkormányzata biztosítja az éves 

költségvetésében.  

A fejlesztés tárgyát képező ingatlan Litér Község Önkormányzata 

tulajdonában áll.  

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy nyertes 

pályázat esetén a támogatási kérelemben foglalt fejlesztést megvalósítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 

benyújtásával.  

 

Felelős: Osváth Örs polgármester 

Határidő: 2022.12.22. 
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