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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 2/2017 

 
K I V O N A T 

 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16-án 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy: Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén” kiírt pályázaton történő indulásra 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határo-
zatot hozta: 
 
35/2017. (II.16.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PM_ONKORMUT_2016 
kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 
című pályázatra az önkormányzat pályázatot nyújt be az alábbi tartalommal:  
 
A megvalósítandó pályázati célok a pályázati útmutató alapján:  
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása valamint 
ehhez kapcsolódóan az út tartozékainak és műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, a szükséges 
csapadékvíz-elvezető vagy szikkasztó árkok kiépítése, forgalomtechnikai létesítmények megépítése. 
A beruházással érintett útszakaszok:  
- 2011 Budakalász, Téglási András utca, 4118/13, az erre becsatlakozó Kántor u. egyik oldalán 
a járda 4205/15,4121/16 hrsz-ek, valamint a csatlakozó utcák (Sekrestyés u vége 4205/5, Kanonok 
u. vége 4205/10) hrsz. Az Arany J. u. 1208 hrsz. (Széchenyi u-Szent László u. között) az Árpád u. 
(Zrínyi u. –Széchenyi u. között) 971 hrsz., és a Klinger H. u. 1291/30 hrsz. 
A beruházás tervezett összköltsége:  
- Téglási András u., és a kapcsolódó Sekrestyés és Kanonok u. szakasza: 89.055.219 Ft 
- Arany J. u: 19.585.572 Ft 
- Árpád u:  20.251.115 Ft 
- Klinger H. u: 33.708.238 Ft 
 
A projekt teljes költsége bruttó : 162.600.144 Ft (nettó 128.031.610 Ft.) 
A pályázati kiírásban meghatározott minimálisan biztosítandó bruttó saját erő mértéke az 
önkormányzat adóerő képessége, és a maximálisan igényelhető bruttó 150.000.000 Ft támogatás 
alapján: bruttó 12.600.144 Ft. 
Az önkormányzat az igényelt támogatási összegekhez az önerőt, a bruttó 12.600.144 Ft-ot biztosítja, 
az összeg a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület az 
1/2017. (I.24.) sz. Kt. határozatát visszavonja.  
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