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ELŐTERJESZTÉS 

 
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén 

 
 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontja, valamint 
a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) 
Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató pályázatot hirdet 
Pest megye önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén.  A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 3,5 milliárd forint. 

A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be Pest Megyei települési 
önkormányzatok. A benyújtott pályázat keretén belül több, egymással nem egybefüggő 
helyen megvalósítandó fejlesztéshez is igényelhető támogatás. 

A meghirdetett útfelújítási pályázat mellett fontos cél járdák és parkolóhelyek létesítése, 
forgalomtechnikai elemek kiépítése, a vízelvezetés megoldása, illetve zöldfelület kialakítás. 
Ezek önállóan nem elszámolható költségként szerepelhetnek a pályázati anyagban. 

A projekt megvalósítására a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 
hónap áll rendelkezésre.  

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető minimum 20 millió Ft 
– maximum 150 millió Ft értékben. 

A támogatás maximális mértéke függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A 
Pénzügyi Osztálytól kapott adatszolgáltatás alapján ez Biatorbágy esetében, a 2016. évi 1. 
féléves eredményekből számolva 102.154,-Ft. A pályázati kiírás feltételei értelmében 
településünk adóerő-képessége meghaladja a 30.000,-Ft/fő értéket, így a támogatottság 
mértéke 85%. 

 

A tavalyi évben az alábbi, a pályázati kiírásnak megfelelő belterületi utak felújítására 
megkötött tervezési szerződések kaptak jogerős építési, megvalósítási engedélyt: 

 

- Orgona-Raktár utcák útfelújítása vízelvezetéssel, 

- Dózsa György út-Pátyi út csomópontban járda építés és gyalogátkelőhely 
létesítése a Csillag közi híd felújításával, 

- Karinthy utcai iskola és környéke parkoló kialakítás, járdaépítés, 
forgalomtechnika küszöb létesítése. 
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A beérkezett előzetes árajánlatok alapján az alábbi bekerülési költségek terhelik a 
megvalósítást: 

1. Orgona-Raktár utcák felújítása vízelvezetéssel:  

108.537.865,-Ft+áfa=137.843.089,-Ft 

2. DózsaGy út-Pátyi út járda, gyalogátkelő kiépítés, hídfelújítás: 

12.396.547,-Ft+áfa= 15.743.615,-Ft 

3. Karinthy utcai iskola környékén parkoló, járda és forgalomtechnikai küszöb építés: 

19.608.383,-Ft+áfa=24.902.646,-Ft. 

Mindösszesen: 140.542.795,-+áfa=  bruttó 178.489.350,-Ft. 
 
Az előzetesen kalkulált bekerülési költség 85%-a, azaz bruttó 151.715.948,-Ft összeggel 
fedezhetőek a beruházások  az elnyert támogatással. A maximálisan megítélendő összeg 
150.000.000,-Ft, az e feletti 28.489.350,-Ft önrészként történő rendelkezésre tartásával 
Biatorbágy Város Önkormányzata jogosult a kiírt pályázaton támogatást szerezni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2017. évi 
költségvetés terhére a bekerülési költség min. 15%-ának biztosítására. 

 

 

 

Biatorbágy, 2017. január 11. 

 

 

                                                                          Tarjáni István s.k. 
  polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (I. 26.) számú határozata 

 
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén 

 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 
1) pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, az 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén” megnevezésű programra, 

2) pályázatban szereplő utak: 
 

- Orgona-Raktár utcák felújítása vízelvezetéssel 
- Dózsa György út-Pátyi út csomópontban járda, gyalogátkelőhely 

kialakítása, hídfelújítás 
- Karinthy utcai iskola környékén járda, parkoló építés, forgalomtechnikai 

küszöb kialakítás, 
 

3) pályázaton történő részvétel feltételekén a támogatási összeg feletti min. 15% 
önrész összegét, 28.489.350,-Ft a  2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 

 
 


