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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázatról 
 

Orgona utca felújítása 
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásokért felelős miniszterrel 
közösen pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
A pályázati kiírás az előterjesztés mellékletében olvasható. 
 Áttekintve a pályázati alcélokat  a c) pontban  megjelölt, azaz a belterülti utak, járdák, 
hidak felújítása megjelölt projektcélra javaslom pályázati dokumentáció összeállítását. 
 
Az Orgona utca szilárd burkolattal kiépített aszfalt burkolatú útszakasz, amely igen 
leromlott állapotú. A burkolata repedezett, töredezett, deformálódott, kátyús, kátyúsodó, 
sokszor javított. Szélessége 3,8-4,6 m között változó. Az utca vonalvezetése 
rendezetlen, vízelvezetése nem megoldott. A csapadékvíz Orgona utca nagy 
hosszesésű szakaszainak burkolatát kimossa, a kis hosszesésű szakaszokon a 
burkolat alá szivárogva azokat kátyússá teszi. Ez közlekedésbiztonsági, kényelmi 
szempontból nem előnyös, továbbá közútkezelőnek jelentős folyamatos fenntartási 
terheket jelent.  
Az Orgona utcában kiépített járda nincs, a gyalogosforgalom levezetését is a jelenlegi 
leromlott állapotú szilárd útburkolat biztosítja. Önálló járda kialakítására a rendelkezésre 
álló űrszelvényi és beépítettségi kötöttségek miatt a továbbiakban sincs mód.  
A nevezett belterületi út burkolat-felújításának célja a helyi lakosság közúti és gyalogos 
forgalmának biztonságos, szilárd burkolatú úton történő elvezetése a helyi közösség 
életminőségének javítása érdekében. 
 
Az elbírálást megalapozó értékelési szempontok ezen projektcél esetén: az 
önkormányzat egy főre jutó adóerőképessége, illetve a műszaki tartalom. 
A benyújtás feltétele a képviselő-testület egységes határozata a pályázaton való 
indulásról és a szükséges önrész rendelkezésre állásáról.  
 
A maximálisan igényelhető támogatás összegét a pályázat 40.000.000 Ft-ban állapítja 
meg. Adóerőképesség alapján Biatorbágy városa 50%-os támogatásban részesülhet. 
 
A beérkezett árajánlatok közül a kedvezőbb ajánlat alapján számítva 2020. évi 
árszinten a bekerülési költség bruttó 94.439.659 Ft.  
 
A pályázat benyújtási határideje: 2020. július  10. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2020. június 18. 
 
 Tarjáni István  
 
 



 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának  
/2020. (VII.2.) határozata 

 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázatról 
 

Orgona utca felújítása 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselő-testület: 
 

1. pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt, a „Belterületi utak, járdák, hidak” alcélra, 

2. a pályázat tárgya az Orgona utca felújítása, 
3. a pályázat benyújtásához a saját forrás meglétét akként igazolja, hogy a vállalt 

önerő összegét 40.000.000 Ft, azaz –  negyven millió forintot a 2021. évi 
költségvetésében a pályázati önrész keret terhére biztosítja. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 10.  
A pályázati dokumentáció műszaki tartalmát összeállítja: Műszaki Osztály 
A pályázati dokumentáció benyújtásáért felel:Kabinet   
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