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Tárgy: Javaslat a „Belterületi utak fejlesztése” címő pályázaton történı részvételre és 
az ehhez szükséges önrész biztosítására 

Elıterjesztı: Dr. Gémesi György polgármester 
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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Az Európai Regionális fejlesztési alap és a Magyar Köztársaság költségvetésének társfinan-
szírozásában nyílt pályázati felhívás került kiírásra. A pályázat a Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program keretében „Belterületi utak fejlesztésére” ad meghatározott százalékos arányban 
támogatási fedezetet – a projekt tervezett összköltségétıl függıen. (KMOP-2008-2.1.1/B) 

 

A pályázat lényegi elemei: 

• A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 972 millió forint. A támogatás formája 
vissza nem térítendı támogatás. 

• A támogatott pályázatok várható száma: 4-7 db. 

• A támogatás célja, az önkormányzati tulajdonban lévı települési belterületi utak, föld-
utak állandó burkolattal való ellátása, a helyi infrastruktúra és a helyi közutak kiépí-
tettségének növelése. 

• Csak meglévı burkolt útszakaszhoz kapcsolódó belterületi földutak szilárd burkolattal 
való ellátásával lehet pályázni. Kizárólag győjtı és kiszolgáló út építése támogatható. 
Pályázati feltétel a fejlesztéssel érintett útszakaszokon a közüzemi infrastruktúra kiépí-
tettsége. 

• A pályázat keretében lehetıség van a megvalósítandó tevékenységekkel együttesen 
választható tevékenységek elszámolására is – járdaépítés, utcabútorok elhelyezése, 
zöldsáv fejlesztés, vízelvezetı rendszer felújítása. 

• Egy pályázó a 2008-2009-es idıszakban ezen támogatási konstrukció keretében csak 
egyszer részesülhet támogatásban. 

• A pályázat keretében megvalósuló utak hosszának legalább 500 m-nek kell lennie. 

• A támogatás mértéke a megvalósítani kívánt projekt elismerhetı összköltségének 
függvényében változik. A pályázónak legalább a projekt összes elszámolható költsé-
gének 35%-át kitevı igazolt önerıvel kell rendelkeznie, ha a projekt tervezett elszá-
molható összköltsége legfeljebb 250 millió Ft. 

• A jelen pályázatban elnyerhetı támogatás mértéke minimum 50 millió Ft, maximum 
500 millió Ft lehet. 

• Sikeres pályázat esetén a pályázó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott 
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni. 

• A pályázatokat 2008. szeptember 15-ig folyamatosan lehet benyújtani. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az építés önkormányzati forrásrészét igazoló önkormány-
zati testületi határozatot. 

 

Megvizsgálva a feltételrendszert és a rendelkezésre álló terveket, értékelve a pályázat si-
kerességének optimumát, javaslom, hogy Önkormányzatunk a Bem utca, Jászóvár utca és 
a Szabó Pál utca építésére pályázzon.  
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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A javasolt utcák költségei a pályázat által megkövetelt bontás szerint a következık: 

 

Elszámolható költségek  Bem Jászóvár Szabó Pál Összesen

I. Projekt elıkészítés 1 694 700 Ft                           

II. Mőszaki megvalósítás 52 602 147 Ft         95 481 665 Ft         72 809 155 Ft                220 892 967 Ft                       

III. Szolgáltatások 10 363 200 Ft                         

Mérnöki, szakértıi díjak 945 353 Ft              2 014 945 Ft           1 239 702 Ft                  4 200 000 Ft                           

Közbeszerzési költségek 1 200 000 Ft                           

Minısítési dokumentáció elkészítése 1 056 000 Ft           1 584 000 Ft           2 323 200 Ft                  4 963 200 Ft                           

IV. Egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások 1 320 000 Ft                           

Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen (I.+II.+III.+IV.) 234 270 867 Ft                       

Igényelt támogatás a projekt teljes elszámolható költségének 65%-a: 152 276 064 Ft                       

(bruttó árak)

 Pályázathoz biztosítandó saját forrás                                                                            
(a projekt elszámolható költségének fentmaradó 35%-a): 

81 994 803 Ft

„Gödöllı helyi infrastruktúrájának fejlesztése három utca állandó burkolattal való ellátásával ” 

KMOP-2008-2.1.1/B

 

Kérem, hogy a projekt költségvetése és a testületi elıterjesztés alapján döntsenek a pályázat 
benyújtásáról, és a saját forrás biztosításáról.  
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Határozati javaslat I. 

 

Gödöllı Város Képviselı-testülete egyetért a Közép-Magyarországi Operatív Program kere-
tében „Belterületi utak fejlesztése” (KMOP-2008-2.1.1/B) pályázati felhívás alapján a „Gö-
döllı helyi infrastruktúrájának fejlesztése három utca állandó burkolattal való ellátásával. ” 
pályázat benyújtásával.  

 

 

 

Határozati javaslat II. 

 

A Bem utca, Jászóvár utca és a Szabó Pál utca építés beruházás összköltsége: 234 270 867 Ft, 
mely beruházáshoz a Képviselı-testület költségvetésében saját forrásként 81 994 803 Ft-ot 
biztosít. 

 

 

 

 

Gödöllı, 2008. augusztus „….”. 

 

 

Dr. Gémesi György 

 

 


