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Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére
Tárgy: Javaslat „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd
burkolattal történő ellátása” című vissza nem térítendő költségvetési támogatás
igényléséhez önrész biztosítására
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökség - mint Támogató – a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli
utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési
támogatást kíván nyújtani azoknak a fővárosi kerületi önkormányzatoknak, amelyek a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznek a fővárosi kerület belterületén
található, a helyi önkormányzat tulajdonában álló földút szilárd burkolattal történő ellátására
vonatkozó kiviteli tervvel és a kiviteli tervre, illetve az útépítésre vonatkozó jogerős, illetve
végleges hatósági engedéllyel, vagy – ennek hiányában – a hatósági engedély megszerzésére
irányuló eljárás megindítását igazoló dokumentummal.
Az egyedi kérelem alapján az alábbi célra nyújtható támogatás:
Fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása
azzal, hogy a földutaknak:
a) a közforgalom elől el nem zárt közutaknak kell lenniük;
b) a helyi önkormányzat tulajdonában állóknak kell lenniük.
Az egyedi kérelem alapján az alábbi tevékenységekre, elszámolható költségekre nyújtható
támogatás:
 útépítési tevékenység (főtevékenység)
 önkormányzati tulajdonú fővárosi belterületi földutak szilárd burkolattal történő
ellátása
 a terület előkészítése
 a szilárd burkolat tartósságát biztosító megfelelő minőségű alépítmény elkészítése
 aszfaltozási munkák előkészítése
 burkolatalap javítása, cseréje
 aszfaltozás egy vagy két rétegben
 szegélyépítés, járdaépítés
 csapadékvíz elvezetés műtárgyainak, az út műtárgyainak, az út tartozékainak kiépítése
 a forgalomtechnikai létesítményeknek és a közlekedésbiztonsági elemeknek a
költsége.
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Támogató kizárólag azon útépítési tevékenységet támogatja, amely a közlekedési hatóság
építési engedélyének megszerzéséhez kötött. Ez alól kivételt jelentenek azon építési
tevékenységek, amelyek az építési engedélyes műszaki terv részét képezik.
A hatósági jogerős építési engedéllyel az egyedi kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek
rendelkeznie kell vagy – amennyiben még jogerős építési engedéllyel nem rendelkezik – az
építési engedély megszerzésére irányuló eljárás megindítását kérelmezőnek igazolnia kell.
A támogatott tevékenység forgalomba helyezéssel, a jogerős forgalomba helyezési engedély
rendelkezésre állása esetén tekinthető befejezettnek.
A támogatott tevékenység megvalósításának határideje: 2020. március 31.
Az igényelhető támogatás felső határa bruttó 200.000 Ft/fm, a beruházás megvalósításához
ezen felül szükséges forrást a kedvezményezettnek kell biztosítania.
Fent leírtak alapján 2.928 fm földút szilárd burkolattal való ellátására javasolom a pályázati
anyag benyújtását az előterjesztés mellékletében szereplő, tájékoztató jellegű utcafelsorolás
alapján. A pályázati kiírás feltételeinek (építési engedélyek megléte, illetve az eljárások
jelenlegi állapota, az utcák közművesítettsége, az útépítéshez szükséges szabályozások
jelenlegi állapota) előreláthatólag a felsorolásban szereplő utcák felelnek meg. A mintegy
2.928 fm szilárd burkolat kiépítésének (felszíni vízelvezetéssel és helyenként járdaépítéssel)
becsült költsége 984.208.500 Ft. A támogatással elnyerhető összeg a kiépítendő burkolat
hossza alapján 585.600.000 Ft. A fennmaradó 398.608.500 Ft összeget az Önkormányzatnak
önrészként kell biztosítania.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő
ellátásának támogatására kérelmet nyújt be a Miniszterelnökséghez 2.928 fm földút
szilárd burkolattal történő ellátására.
2. az igényelt támogatás mértéke 585.600.000 Ft, melyhez 398.608.500 Ft önrészt
biztosít a 2019. évi költségvetés „Fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli
utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat soron.
3. a 2. pont szerinti önrészt a 2019. évi költségvetésben úgy biztosítja, hogy
Városüzemeltetési feladatokon a Pécsi utca mentén további parkolók kialakítása,
burkolása soron biztosított 25.000.000 Ft-ot, az általános tartalékból 60.000.000 Ft-ot,
a céltartalékból 313.608.500 Ft-ot különít el. A céltartalékból biztosított önrész
megbontása:
a. Felhalmozási kiadások tartaléka
62.708.000 Ft
b. Ingatlanok vásárlása
177.440.000 Ft
c. Intézményi tartalék
73.460.500 Ft.
4. felkéri a polgármester a pályázat benyújtására és a költségvetés módosítására.
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Határidő:

pályázat kiírójához történő benyújtásra (önkéntes
hiánypótlásként): 2019.06.21.
Felelős:
Polgármester
A határozat végrehajtását végzi: Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda (pályázati anyag
összeállítása)
Gazdasági Iroda ( költségvetés módosítása)
A támogató döntéshez az SZMSZ 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. ..............................
……………………………………
Karsay Ferenc
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Városfejlesztési és –üzemeltetési
Iroda
..................................... ………..

2019…………….

Látta:
Gazdasági Iroda

.................. ………..

2019 ……………

Dallos Ügyvédi Iroda

…………………….

2019…………….

Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Kabinet

……………………

2019…………….

dr. Szántó János jegyző

……………………. 2019…………….
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Melléklet
A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása
című pályázat feltételeinek - előreláthatólag – az alábbi utcák felelnek meg:





















Móricz Zsigmond utca (Géza u. – 9. sz.)
Kő utca (Park u.-Kötő u.)
Palást utca (234404/4-234400/4 hrsz)
Pógyor István utca 229209/5 hrsz (gyula vezér út-v égig)
Diófa utca (Sörház u.-zsákutca vége)
Szalontai-Ménes utca (Szél u.-zsákutca vége)
Vitéz utca (19. sz.-Kossuth u.)
Kőház sor (XIV. u.-XV. u.)
Kenderike utca (Kelenvölgyi út-Kamaraerdei út)
Halom utca (Olajhegy u.-Árpád u.)
Cikória utca (Nyírfás köz-sík u.)
Nyírfás köz (Cikória u.-zsákutca vége)
Aranyvessző utca (Dukát u.-Dénár u.)
Barackos út (Szakiskola u.-barackos út 79.)
Kötő utca (Kő u.-Klauzál G. u.)
Hegyfok köz (Hegyfok u.-zsákutca vége)
Babérfűz utca (3. sz-7./b. sz.)
Dénár utca (Libertás u.-Aranyvessző u.)
Diótörő utca (Balatoni út-Viharvédő u.)
Sárgarigó utca (Alkotmány u.-zsákutca vége)
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