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Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 
 

Hunyadi János utca felújítása 
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásokért felelős miniszter 
egyetérétésével pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. A támogatás célja többek között az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi 
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásának támogatása.  
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, mely alcél 
esetén az önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda 
felújítására, karbantartására igénylhet támogatást. 
Az alábbiakban került összefoglalásra településünk felújításra, karbantartásra szoruló útjainak 
minőségi jellemzői. 
 
Hunyadi János  utca jelentős átmenő forgalmat bonyolít: a település nyugati lakóterületéről az 
iskolákba, óvodába, bölcsődébe. Az alsó szakasz meredek, ezért a megfelelő csapadékvíz 
szikkasztás kiépítése is fontos. A burkolat állapota igen leromlott, néhol olyan keskeny, hogy két 
autó csak a padkán tud találkozni, ezért töredezett és gödrös az aszfalt széle.  
 
Bocskai utca műszaki állapota is indokolja a felújítást, de a tervezett  kerékpárút kiépítése 
mindenképpen az új burkolat bontásával  járna. 
 
Füzes utca, Gábor Áron utca műszaki állapota hasonló, azonban ezek felújítása ezen 
lakóterületre terelné a 16 tantermes iskolához vezető forgalmat. Továbbá a Füzes utca 
vízelvezetés megoldása előbbikeben  földhivatali rendezést igényel.  
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Hunyadi János utcával induljunk a pályázaton.  
Az elbírálást megalapozó értékelési szempontok: 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 saját forrás pontos összegének megjelölésével. 
 
A maximálisan igényelhető támogatás összegét a pályázat 40.000.000 Ft-ban állapítja meg. 
Adóerőképesség alapján Biatorbágy városa 50%-os támogatásban részesülhet. 
 
Hunyadi János utca felújítása  tervezői költségbecslés alapján 2022. évi árszinten a bekerülési 
költség bruttó 79.970.046,- Ft.  
 
A pályázat benyújtási határideje: 2022. február  4. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2022. január 14. 
 Tarjáni István  

  



 
 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének  
 

/2022. (I.27.) határozata 
 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról 
 

Hunyadi János utca feújítása 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 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 a Hunyadi János utca  hrsz. 1034 felújítása, 
3. a pályázat benyújtásához a saját forrás meglétét akként igazolja, hogy a vállalt önerő 

összegét 39.985.023,- Ft költségbecslés alapján a 2023. évi költségvetésében a 
pályázati önrész keret terhére biztosítja. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2022. február 4.  
A pályázati dokumentáció műszaki tartalmát összeállítja: Műszaki Osztály 
A pályázati dokumentáció benyújtásáért felel:Kabinet   
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