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23/2017. (II.16.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. február 16-ai rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” kiírt pályázaton történő 

indulásra 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Gasztné Lakatos Gabriella vagyongazdálkodási ügyintéző 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

   Pál József irodavezető 

   Hegyvári János beruházási osztályvezető 

 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 

céllal Pest megye területén” kiírt pályázaton történő indulásra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Pest megyei önkormányzatok számára PM_ONKORMUT_2016 kódszámú, „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat 

jelent meg. A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása. 

Támogatható tevékenységek köre 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése:  

Meglévő, önálló helyrajzi számmal jelölt utak szilárd burkolattal való ellátása, a szilárd 

burkolat tartósságát biztosítandó megfelelő minőségű alépítmény elkészítése, aszfaltozási 

munkák előkészítése, burkolatalap javítása vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy két 

rétegben, szegélyépítés és javítás.  

Egy pályázat keretében, egy Pályázó több, fizikailag nem összefüggő szakaszra 

vonatkozóan is igényelhet támogatást.  

B) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása, 

korszerűsítése:  

A közutak burkolat felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó, támogatható 

munkanemek: burkolatmarás, aszfaltozási munkák előkészítése, burkolatalap javítása 

vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés és javítás, járdajavítás az 

útszegélytől számított legfeljebb 50 cm-es sávban, kis- és nagykockaköves utcák felújítása 

esetén szerkezet javítása vagy cseréje, felületi bevonat készítés, közműaknák szintbe 

emelése. 

Budakalász Város Önkormányzata tulajdonát képezi az új fejlesztésű, 4118/13 hrsz-ú Téglási 

András utca, és a kapcsolódó, rá merőleges, Sekrestyés és Kanonok utcák jelenleg még ki 

nem épített részei, amelyek Budakalász belterületi, központi részén helyezkednek el. A 

Téglási utca gyűjtő út szerepet is be fog tölteni. Az utca közművesítése befejeződött, a szilárd 

útburkolattal történő ellátását az Önkormányzat 2017. évre tervezte. Továbbá szerepel a 

pályázatban az Arany J és az Árpád utcák egy része és a Klinger H u.  

Fenti pályázat keretében nevezett utca teljes útburkolatának (szegélyek, folyóka, 

fekvőrendőr, járda stb) kiépítése megvalósítható. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 



Határozati javaslat: 
 

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.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 
 
Budakalász, 2017. február 15. 
 
                                                                                                      

 Rogán László 
                                                                                                        polgármester 


