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Tisztelt Képviselő-testület!

Önök 217/2008. (IX. 4.) sz. testületi határozatukban döntöttek a Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztérium (KHEM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK)
a KHEM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában pályázati felhívásának megfelelően az országos
közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csilla-
pítására, a gyalogosok védelmének növelésére, és a járművek sebességének csökkentésére alkalmas
beavatkozásokra tett pályázati anyag benyújtásáról és a pályázaton elnyerni kívánt összeg 10%-os
önrészének biztosításáról.

Döntés született a jelzőlámpás csomópont útépítési munkafázisára vonatkozó – költségvetési tétel-
nek megfelelő – 13 054 826 Ft-ban meghatározott költség 10%-os önrészének biztosításáról
1 310 000 Ft összegben.

Figyelembe véve pályázat feltételrendszerének elemeit, a pályázatban elnyerhető bruttó 15 milliós
társfinanszírozási határösszeget, a csomópont teljes kiépítésének várható költségeit és a támogatott
pályázatok várhatóan magas számát, javaslom az útépítési keretösszegen felüli kapcsolódó munkák
bevonását is pályázati anyagunk társfinanszírozási-célforrás igényébe, és a teljes 15 millió Ft-ra vo-
natkozó támogatási összeg elnyerését célzó határozati javaslat megtételét.

A pályázatba bevonni kívánt, és további támogatható költségeket is tartalmazó „Gödöllő, Dózsa
György – Szilhát út – Körösfői út kereszteződésében megvalósulásra javasolt jelzőlámpás csomó-
pont” beruházás teljes megvalósulási költsége bruttó: 31 818 752 Ft.

A kereszteződés jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése önkormányzati érdek, amely feladatot
előbb-utóbb pályázati forrás nélkül is meg kell valósítanunk. Amennyiben sikerülne a maximálisan
elnyerhető 15 millió Ft-ot megszerezni, az önkormányzati forrásigény 16 818 752 Ft lenne.

A pályázati kiírás szerint elégséges a 10%-os önrészre kötelezettséget vállalni, ami ebben az esetben
3 181 876 Ft lenne.

A megvalósításhoz még szükséges, 16 818 752 Ft - 3 181 876 Ft = 13 636 876 Ft, amely forrás –
elvben – a közút kezelőjétől, a Magyar Közút Kht-tól is származhatna.

A kötelező 10% önrész, 3 181 876 Ft vállalásával a pályázati kiírásnak megfelelünk, de a pontozási
rendszer szerint esélytelenek lennénk. A 10%-ot meghaladó önrész a pontozásnál nagy súllyal veszik
figyelembe! Ezért a 15 millió Ft támogatási összeg elnyerésének érdekében javaslom, hogy a kötele-
ző 10%-ot messze meghaladó, a tényleges megvalósításhoz azonban valóban szükséges 16 818 752
Ft önrészt vállaljuk.

Pályázati anyagunk 2008. szeptember 15-én benyújtásra került. A határozati javaslat szerinti módosí-
tott önrész vállalásáról szóló nyilatkozatunkat a műszaki értékelés lezárultáig (október 10-ig) lehet
benyújtani a hiánypótlási felszólítás keretein kívül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a testületi előterjesztés alapján döntsenek a saját forrás biztosításáról.



- 3 -

Határozati javaslat

Gödöllő Város Képviselő-testülete egyetért a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a KHEM
Útpénztár Előirányzat keretében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által az „Országos
közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, és a jár-
művek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások” társfinanszírozására kiírt „Gödöllő,
Dózsa György út – Szilhát út – Körösfői út kereszteződésében megvalósulásra javasolt jelzőlámpás
csomópont” megnevezésű pályázat önrész vállalásának módosításával.

A beruházás teljes megvalósulási bruttó költsége: 31 818 752 Ft, mely beruházáshoz a Képviselő-
testület költségvetésében saját forrásként 16 818 752 Ft önrész vállalását biztosítja.

Gödöllő, 2008. szeptember „15”.

Dr. Gémesi György

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn

Szervezési vezető - tanácsos
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