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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat A 2022. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” címmel kiírt pályázaton történő indulásra 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. 
 
A támogatás célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó 
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás 
biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint a 
közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében 
történő fejlesztésének, felújításának a támogatása.  
Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéshez szükséges feltételek megteremtése, 
valamint az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi infrastruktúra fejlesztések 
megvalósulásának támogatása.  
 
Pályázati alcélok: 

a) A Kvtv. 3. melléklet 3.3 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása jogcím (továbbiakban: intézményfejlesztés) 
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének 
-kapacitásbővítéssel- nem járó-infrastrukturális fejlesztése, felújítása 
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: 
óvodafejlesztés) 
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális 
fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés) 
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a 
továbbiakban egészségügyi fejlesztés) 

b) A Kvtv. 3. melléklet 3.4 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás jogcím (továbbiakban: sportfejlesztés) 

c) A Kvtv. 3. melléklet 3.5 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
 

Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. 
Pályázók köre: települési önkormányzat 

 

A támogatás formája, mértéke:  

- A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.  
- A támogatás bruttó összeg. 
- A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázóra 

(székhely szerinti önkormányzatra) vonatkozó egy lakosra jutó adóerő-
képességétől. 
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Pályázati célok 
Maximálisan igényelhető 

támogatás összege (millió Ft) 

Támogatási intenzitás 25.001-
50.000 Ft/fő adóerő képességű 

település esetébenx 

a) 40 75% 

b) 20 65% 

c) 10 000 fő vagy azt meghaladó 
lakosságszámú települések: 40 

65% 

 
Budakalász Város Önkormányzata az előzetes megbeszélések szerint jelen kiírási alcélok 
közül a c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra kíván pályázatot benyújtani.  
 
A pályázat elektronikus benyújtási határideje: 2022.02.04. 
 
A pályázat keretében felújítani kívánt tervezett szakasz a Pomázi út Hegyalja utca- Határ út 
között: Budakalász Város Önkormányzata, a város Hegyalja úttól Északra fekvő lakóterületek 
tömegközlekedéshez és közintézményekhez való kapcsolódások elvárható színvonalon 
történő biztosítása érdekében, a Pomázi úti rossz állapotú szilárd burkolatú járda a Hegyalja 
utca és Határ út közötti szakaszának felújítását tartja szükségesnek. 
 
A c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása célra a fejlesztéshez szükséges összeg 65%, azaz 
maximum 40 000 000 Ft támogatás igényelhető.  
 
A Pomázi úti felújítás becsült összköltségvetése bruttó 61 500 000Ft. 
 
A maximálisan igényelhető támogatás összegéhez viszonyítva, 65%-os támogatási intenzitás 
mellett a tervezett beruházás forrás megoszlása a következő: 

- Igényelt támogatás összege: az elszámolható költségek 65%-a, maximum 40 000 000 Ft, 
- Kötelezően biztosítandó saját forrás mértéke: az elszámolható költségek 35%-a, maximum 

21 538 461 Ft. 
 
Mellékletek: 
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására Pályázati kiírás 2022. 
- Műszaki leírás 

 
A Képviselő-testületnek határoznia kell a tervezett beruházást érintő pályázati kérelem 
benyújtásáról. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 
meghirdetett 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati kiírás c) 
pontja szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási célra, pályázatot kíván 
benyújtani maximum 40 000 000,- Ft támogatási összeg erejéig. 
A maximálisan igényelhető 40 000 000,-Ft támogatáshoz kötelezően biztosítandó 35%- saját 
forrás mértéke maximum 21 538 461,-Ft, melyet a Képviselő-testület a 2022. évi 
költségvetésben biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2022. január 20 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
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Pályázati 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Budakalász, Pomázi út járda felújítási terve  

(Hegyalja utca- Határ út között)                                      
 

 

 

 

1. Előzmények, adatszolgáltatások, egyeztetések 

 

  Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) a Budakalász,  

Hegyalja úttól Északra fekvő lakó területek tömegközlekedéshez és közintézményekhez való 

kapcsolódások elvárható színvonalon történő biztosítását, a Pomázi úti rossz állapotú  szilárd 

burkolatú járda a Hegyalja utca és Határ út közötti szakaszának felújításával kívánja segíteni. 

E mellett a létesítmény felújításának célja a közlekedést biztonságosabbá tenni, a közlekedés 

komfortját esztétikai megjelenését magasabb színvonalra emelni, valamint a környező 

egészségügyi és oktatási intézmények tömegközlekedésbe való kapcsolódásának biztosítása.  

A felújítást pályázati pénzügyi erőforrás igénybevételével kívánja megvalósítani a műszaki 

dokumentáció ennek figyelembe vételével készül. A tervezett létesítmények illeszkednek a 

korábban használt, és korábban tervezett terület felhasználási elképzelésekhez az 

alábbiakban ismertetett műszaki tartalommal.  

A tervezéssel Kiss Tibor tervezőt (2013 Pomáz, Katona József utca 18.) bízta meg. A Megbízó 

rendelkezésre bocsátotta az érintett területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv részleteit, a területre vonatkozó rendelkezésre álló közmű térképeket. 

  

  

2. Helyszíni adottságok, meglévő állapot 

 

a) A felújítással érintett terület a város középső, a HÉV vonalától Nyugatra eső Északi része. 

Kelet felől a H5 Hév határolja, Kelet felől kialakult lakóövezeti utcafronttal rendelkezik. 

Most már új és régi építésű családi házas építési övezetek kapcsolódó közlekedő útja is. A 

szakasz a Hegyalja utcától a Határ útig tart. Felette dinamikusan fejlődő lakóterület 

helyezkedik el. 

b) Az érintett területen a közművesítés már megtörtént, a közmű térképek alapján 0.4 KV-os 

hálózat, közvilágítás, ivóvíz ellátó vezeték, nyomott és gravitációs szennyvíz, valamint gáz 

hálózat található. A járda alatt gyengeáramú alépítményi hálózat található.  

 

c) A korábban, a jelenlegi állapotot eredményező vegyes építéssel a helyi adottságoknak 

megfelelően változó szélességű (1,0-1,5 m ) helyenként szegélyekkel határolt szilárd, 

öntött aszfalt illetve kavicsbeton burkolattal készült. Az építés óta a lakosság által 

fokozottan használt burkolat kátyúkkal teli a közmű bekötések után, sűrűn javított felületű. 

A burkolatok alatt az alépítmények jól tömörödtek, kellően konszolidálódtak. 

 

d) A járdák nagy része a betonos szakaszok az 1980-as évek közepén készültek. Az aszfaltos 

szakaszok 1995 köröliek.  A lakosok és a közút kezelő rendszeres karbantartása ellenére a 

növényzet ereje és az időjárás megrongálta, mind az alépítményt mint a járófelület. 

  

e) A telkek megközelítése a járdán keresztül vezető kapubehajtókon biztosított. 
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f) A terület vízelvezetése a párhuzamosan futó (Pomázi út) 1115 sz. közút árkába történik 

jelenleg is és a felújítás után is hasonlóan történik. 

 

 

 

3. Tervezett létesítmény leírása 

 

3.1 Tervezett paraméterek 

 A tervezett járda lakossági gyűjtő funkcióval rendelkezik. A helyszínrajzi vonalvezetés 

elemeinek a tervezés során törekedtünk a helyi sajátosságok figyelembevételére, valamint az 

Útügyi Műszaki Előírások betartására. 

 

3.2 Helyszínrajzi kialakítás: 

 A tervezett felújítással érintett szakasz a meglévő, kialakult szilárd burkolatokat veszi 

figyelembe, vízszintes vonalvezetése helyenkénti ív, illetve szegély korrekció tervezett. 

 

3.3 Magassági kialakítás: 

 

A tervezett szakaszok magassági vonalvezetése a környező megépült burkolatokhoz 

csatlakoznak. A meglévő magassági és helyszínrajzi adatok adottságként kerültek 

alkalmazásra. Ennek megfelelően a magassági vonalvezetés alkalmazkodik a jelenlegi 

útpálya szintekhez, a kiépített útcsatlakozásokhoz. 

A tervezési szakaszok végénél a pálya szintje hasonlóan a kezdő szelvényhez, 

csatlakozik a meglévő pályák szintjéhez. A lakossági kapubehajtók 0-5 cm közötti magassági 

korrekcióval csatlakoztathatók.  

 

3.4 Keresztmetszeti kialakítás 

 

 Járda tervezett szélessége      1,50 m  

  

 Burkolat oldalesések: (árok felé egyoldali)                2,0-2,5 %  

  

 Padkák: 0,25 és 0,50 m a túlnyomóan szűk keresztmetszet miatt rendre a telekhatárig 

rendezni kell a változó szélességű padkákat, illetve ahol lehetőség van a lábazatig kell 

burkolni. 

  

3.5 Pályaszerkezet kialakítása: 

 

 Az UME vonatkozó előírása alapján felvett várható forgalmi terhelést vettük 

figyelembe.  

 

A felújítás műszaki tartalma. 

 

Az érintett területen a bozótok elvadult aljnövényzetet el kell távolítani. A felújítás a járda  

alkalmatlan teherbírású részeinek, teljes pályacseréjével számol. A bontásból származő 

törmelék és föld anyag elszállítandó, újra hasznosítását figyelembe lehet venni, de 

előírányozva a hivatalos lerakóhelyre történő leadásával számolunk. Az elhasználódott 

szegélyek elbontásával, azok helyének megtartásával, illetve korrigált vonalvezetésével 

történő szegélyépítés tervezett. A járda korrekt, kényelmesen és biztonságosan történő 

üzemelését figyelembe véve, szintén új szegélyeket és szerkezetet kap.  A vízelvezető árok 

több helyen a járda padka csatlakozásnál megtámasztást, korrekciót igényel. A 

zöldterületeket és a padkákat a mintakeresztszelvényeknek megfelelően rendezni kell. 

A felújítás egy egységes, esztétikus, a közforgalom számára biztonságos hosszú élettartamú 

létesítményt ad. 
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1. Járda pályaszerkezete 

 

• 6 cm Natúr térkő burkolat  

• 2-4 cm ágyazó zúzalék 

• 10 cm Ckt stabilizáció (Kapubehajtókban 15 cm) 

• 15 cm fagyvédő réteg 

 

 2. Padkák.  

• 10-15 cm FZKA 0/32 vagy 0/22, M45,   E2=60 N/mm2 

 

Az utak pályaszerkezetének tervezése az Útügyi Műszaki Előírások ajánlott 

pályaszerkezet figyelembevételével történt. A pályaszerkezet alatti földmű relatív tömörsége 

(Tr)  min.  95 %, E2= 40 N/mm2 legyen, amelyet tömörítéssel kell elérni, az optimális 

víztartalom beállítása mellett.  

 

4. Víztelenítés, vízelvezetés 

 A jelenlegi vízelvezetési módon a felújítás nem változtat. 

  

5. Úttartozékok, forgalomtechnika 

   

• Végleges forgalmi rend 

A tervezett útfelújítás új közúti jelzőtáblák kihelyezését nem teszi szükségessé. Az építési 

munkák befejezéséig a közút kezelő további forgalomtechnikai beavatkozást, táblázást a 

írhat elő. 

Jelzőtáblák méretét a 4/2001. (I.31.) KöViM „a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki 

követelményeiről” rendelet alapján kell megválasztani, és az abban meghatározott 

követelményeknek megfelelő minőségben kell legyártani, illetve megrendelni. 

Kihelyezett jelzőtábláról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a megvalósulási 

tervdokumentáció részét képzi. 

• Építés alatti forgalomszabályozás 

Ideiglenes forgalomszabályozásra az alkalmazni kívánt technológia és ütemezés 

figyelembe vételével a kivitelezőnek tervet kell készíteni, melyet a közút kezelőivel jóvá kell 

hagyatni. A jóváhagyott tervek alapján a terveken szereplő jelzőtáblákat, burkolati jeleket, és 

forgalomtechnikai eszközöket ki kell helyezni, és azt dokumentálni szükséges. 

A közúti jelzőtáblák jelzésképei és méretei az MSZ-20188-86. számú szabvány előírásainak 

feleljenek meg és jelzésképük fényvisszavető legyen. 

Az ideiglenes forgalomkorlátozás jelzéseit a munkák végleges befejezése után el kell 

távolítani, és a munkák befejezését a Közút Kezelőjének be kell jelenteni. 

 

 

 

6. Közművek 

 A tervezési terület közművel érintett. A magassági vonalvezetésének tervezése során a 

meglévő közművek helyzete figyelembe lett véve. A tervezés fázisában a közmű egyeztetést 

el kell végezni. A közművek bizonytalan magassági vonalvezetése miatt a földmunkák 

megkezdése előtt, amennyiben a földmunka mélysége eléri, illetve meghaladja a 0,40 m-t, 

kézi feltárással kell meggyőződni a közművek pontos helyszínrajzi és magassági helyzetéről. 

Jelen felújítás nem tervez beavatkozást a meglévő közművekbe azokat nem érinti. Felszín 

szerelvényeik szintbe helyezése szükséges. 

   

7. Területfelhasználás 

 A felújítás a 1237 helyrajzi számú közúti területen az Önkormányzat üzemeltetésében 

lévő területen valósul meg. 
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8. Környezetvédelem 

a) Légszennyezés: 

A terület uralkodó széliránya É-ÉNY-i, amely a környezeti adottságokat figyelembe 

véve jól átszellőzteti a térséget. A járda felújítás ezt a helyzetet nem befolyásolja. 

b) Rezgések: 

A létesítmény közvetlen környezetében rezgésekre érzékeny létesítmények nincsenek. 

c) Zajszint: 

A terület zajszintjét alapvetően az építési tevékenység kelti. Tekintettel a tervezett 

terület funkciójára, a járda felújítása a környezet zajszintjét nem növeli. A tervezési 

területen be kell tartania 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM 

rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit.  

d) Víz-, talaj-, növény-, és állatvédelem: 

A tervezett nyomvonal nem érint védelem alá eső területet. A kivitelezés során 

fokozott figyelmet kell fordítani a környezetvédelem rendszabályainak maradéktalan 

betartására. Tekintettel a táj és a terület beépítettségének jellegére, meg kell 

akadályozni a vegyi anyagok földre és élővízbe jutását.  

 

9. Kitűzés 

 A magasságok Balti feletti alapszintre vonatkoznak.   

 Helyszínrajzi értelemben történő kitűzéshez szükséges adatokat, tengelyvonalak 

helyzetét a 3. Részletes helyszínrajz és a DWG állomány tartalmazza. A kivitelezéshez kitűzési 

tervet kell készíteni, a magassági adatok pontosítása szükséges! 

 

10. Hulladékgazdálkodás: 

 

    

 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény értelmében az építés során 

keletkező építési hulladékot minősíteni kell. Egyéb, nem építési törmelék, hulladék besorolását 

a kivitelezés során meg kell tenni, a jegyzőkönyveket fel kell fektetni, és az előírásoknak 

megfelelően kell eljárni. 

 

Építési és bontási hulladékok csoportosítása, becsült mennyiségei 

  EWC kód   Mennyisége (t)   Kezelése  

Kitermelt talaj    170504         10   Elszállítás lerakóba, felhasználás 

töltés építésre.  

Beton, kőzet törmelék   170101             60   Újra hasznosítható helyben 

Aszfalt törmelék   170302        5    Újra hasznosítható helyben 

 

 

Hulladékok ártalmatlanítása 

Hulladéknak minősítendő minden olyan beépítésre nem kerülő, beépítésre alkalmatlan 

anyag, amely az építés és bontási munkák során keletkezik (csomagolóanyag, építési 

anyagok törmeléke, hulladéka vagy maradéka), illetőleg az építési területen korábbról 

visszamaradt bármilyen hulladék anyag, vagy az építés során feltárásra kerülő 

építménymaradványok bontási törmeléke, szennyezett talaj. 

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység során visszamaradt anyag, 

amelynek bármely bomlásterméke az emberi életre és egészségre, illetőleg az élővilágra 

közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késeltetve károsító hatást fejt ki. 

Környezetszennyező anyag az a veszélyes hulladék, amely a talajba, a felszíni vagy felszín 

alatti vízbe, vagy a levegőbe került. 

A nem veszélyes hulladékok hasznosíthatók, vagy tárolóba helyezhetők. A hasznosítás vagy 

az építési területen történő beépítéssel, vagy más vállalatnak és/vagy intézménynek 

hasznosítás céljára történő átadással (térítés ellenében vagy térítésmentesen) valósítható 
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meg. A tárolás olyan, az illetékes önkormányzat által engedélyezett vagy kijelölt lerakóhelyen 

történő elhelyezést jelent, ahol a nem veszélyes hulladék elhelyezhető (tárolási díj fizetése 

ellenében vagy díjmentesen). 

A veszélyes hulladék anyagokat környezetszennyeződést megakadályozó módon, fajtánként 

elkülönítve kell az építés területén ideiglenesen tárolni, illetve értékesítés, megsemmisítés vagy 

átmeneti tárolás céljából el kell szállítani. 

A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) sz. KÖM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az illetékes önkormányzat 

előírásai, valamint a 2000. évi XLIII. törvény (A hulladékgazdálkodásról) előírásai a 

mértékadók. 

Hulladék nyilvántartás: 

A vállalkozó köteles nyilvántartást vezetni a keletkezett hulladékokról, melynek tartalmaznia 

kell a hulladék minősítését, fajtáját, mennyiségét, ideiglenes tárolását, átadását vagy 

megsemmisítését, és azok időtartamát.  

Hulladékhasznosítás:  

Hulladékok hasznosítása céljából vizsgálni kell minden felhasználási lehetőséget, akár az 

építkezésen, akár más építési vállalkozónak történő átadással.  

 

 

11. Munkavédelmi fejezet: 

a./ A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó 

jogszabályok, szabályzatok és műszaki előírások figyelembevételével készült. 

b./ Az útépítés a környező utak forgalmának fenntartása mellett történik, ezért  minden 

fázisban az érvényben lévő munkavédelmi szabályok, a KRESZ szabályok, valamint a 

kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat be kell tartani. 

c./ A műszaki terv közlekedési létesítmény kivitelezésére vonatkozik, ezért az építés, 

rakodás, bontás, anyagszállítás során a közúti közlekedés és közúton történő 

munkavégzés szabályait be kell tartani.  

d./ A munkaterület átadás-átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló 

útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért az előirt és elhelyezett 

közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek elhelyezéséért, 

meglétéért, és fenntartásáért a kivitelező a felelős. 

f./ Az építési terület mellett húzódó közművezetékek közvetlen környezetében gépi 

földmunkát végezni tilos! Azokon a területeken, ahol meglévő közművezetékek 

húzódnak, kézi erővel több keresztmetszettben szükséges közműfeltárást végezni a 

közművek pontos helyének meghatározása céljából, valamint meg kell kérni a 

közműtulajdonosok szakfelügyeletét.  

g./ A munkaterület fogalmába az építési területen kívül beletartoznak mindazon 

területek, szállítási útvonalak, amelyeket a kivitelező az építés érdekében igénybe 

vesz. 

 

Pomáz, 2022. január 16. 

 

                                                                                    
              ……………………………………………….. 

                        Kiss Tibor tervező   MK 13-9679 

 

 

 

 

 




























