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Tárgy:  Javaslat a „Belterületi utak fejlesztése” pályázati felhívás 

keretében vissza nem térítendő támogatás igénybevételére 

irányuló pályázaton való részvételről 

 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Nád Lilla Pályázati és Beszerzési csoport, csoportvezető 
 
Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc Jegyző 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy:  Javaslat a „Belterületi utak fejlesztése” pályázati felhívás keretében vissza nem 
térítendő támogatás igénybevételére irányuló pályázaton való részvételről 

 

Tisztelt Képviselő testület!  

Budakalász Város Önkormányzata a Széchenyi Plusz (2021-2027), Terület -és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett: „Belterületi utak 
fejlesztése” elnevezésű TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú pályázati felhívás keretében 
pályázatot kíván benyújtani: 

1. Felsővár utca (Felsővár u. 31 – Budai út.) között burkolatfelújítási munkáinak 

2. Klisovác utca, Patakpart utca és Orom utca közötti szakaszán új gyűjtőút építés 

munkáinak 

megvalósítása érdekében. 

A pályázat beadására nyitva álló időszak: 2022.03.01-2022.04.18. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, intenzitása 100%. 

Minimálisan igényelhető támogatás: bruttó 50 millió Ft. 

Maximálisan igényelhető támogatás: bruttó 250 millió Ft. 

A Felsővár utca, Felsővár u. 31 – Budai út. közötti szakaszára a kiviteli tervek rendelkezésre 
állnak, a Klisovác utca, Patakpart utca és Orom utca közötti szakaszára vonatkozó útépítési 
engedélyezési terv készítése folyamatban van, a hozzá kapcsolódó komplex tájépítészeti 
kertépítészeti kiviteli tervekkel együtt. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 
1.) „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú pályázati 

felhívás keretében pályázatot kíván benyújtani. 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 

szerződések aláírására, egyéb jognyilatkozatok megtételére. 
3.) Felhatalmazza a polgármestert, a pozitív támogatói döntés kiértesítését követően a 

támogatási szerződés és kapcsolódó mellékletek aláírására. 
 
Határidő: 1.) pont azonnal, 2.) -3.) pont folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 
Budakalász, 2022. február 11. 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 


