
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2022. január 31-i soron következő ülésére

Tárgy: BM fejlesztési pályázat benyújtása

A Magyarország  2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3.
melléklet a „II. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” alfejezetének, „A helyi önkormányzatok felhalmozási
célú  kiegészítő  támogatásai”  című 3.3.,  3.4.  és  3.5.  pontjaiban  összesen  6.000 millió  forint  költségvetési  forrást
különítettek el az önkormányzati feladatellátás támogatására, a következő pályázati célokkal:

 kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése (2 mrd Ft)
 óvodai, iskolai sportinfrastruktúra fejlesztése (0,5 mrd Ft)
 belterületi utak felújítása az önkormányzatok számára (3,5 mrd Ft)

A fenti támogatási célok közül nyilvánvaló, hogy az útfelújításra vonatkozó pályázati cél jöhet szóba. Az útfelújításra
vonatkozó pályázati cél támogatási jellemzői a következők:

 Igényelhető maximális támogatás 10.000 fő lakosságszám alatti települések esetén 20 MFt.
 Támogatási intenzitás 75%, mivel az adóerő képességünk a 18.000 Ft összeget kis mértékben meghaladja

Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2020. évben (ugyanilyen pályázati kiírás keretében) a Csóka utca, a 2021.
évben pedig a Csík utca burkolatának felújítására nyújtott be pályázatot. Az elmúlt két évben beadott pályázatunk
nyert (a támogatási intenzitásunk – az akkori adóerő képességek miatt  -  65% ill.  85% volt).  A pályázat országos
hatáskörű, tehát – Budapest kivételével – minden települési önkormányzat nyújthat be támogatási kérelmet. 

Az útfelújítási koncepció szerint a meredek, rossz műszaki állapotú utcák vannak soron. Mivel már megújult a Sas
utca, Harcsa utca, Csóka utca és Ponty utca, valamint idén (pályázati támogatás birtokában) felújítjuk a Madár utcát és
a Csík utcát, az idei évben a Sólyom utcára (Magyar Falu Program) és a Pisztráng utcára szükséges benyújtanunk a
támogatási kérelmet. 
Meg kell említenem, hogy a pályázat nem fog tudni előnyt élvezni, mivel a Csík utca a tömegközlekedés által nem
igénybe vett út. (Igaz a 2020. és 2021. években mégis nyert az ilyen típusú pályázatunk.)

A döntésnek megfelelően elkészítettük a pályázati terveket, a mérnöki költségvetést és a pályázati dokumentációt. A
pályázatban az alábbiakban ismertetett műszaki tartalmat jelöltük meg.

1. Felületrendezés
2. Útszegély helyreállítása
3. Útalap kiegészítése, helyreállítása (Fzk)
4. Kötőréteg helyreállítása változó vastagságban
5. Aszfaltozás 7-5 cm vastagságban
6. Vízelvezetés korszerűsítése
7. Nemesített padka kialakítása
8. Forgalomtechnika

A főbb geometriai adatok:
 Hossz: 198 fm
 Szélesség: 3,5 m
 Felület: 712 m2

A pályázat költségvetésének készítésekor az alábbi – a pályázati kiírásban rögzített – szempontokat kellett figyelembe
venni: 

 Elsődleges cél: szilárd burkolatú közút felújítása (szilárd út a pályázati kiírás szerint az aszfaltmakadám út is!)
 Egyéb költségek (műszaki ellenőr)

A pályázati költségvetésnek az alábbi belső arányszámoknak kell megfelelni:
 Az egyéb kapcsolódó célok a beruházási összköltség maximum 20%-át tehetik ki.
 A fejlesztés során felmerülő egyéb költségek mértéke nem haladhatja meg az összköltség 5 %-át.

Mivel  az  adóerő-képességünk  18.978  Ft,  így  a  teljes  fejlesztés  költségeinek  75%-ára  kérhetünk  támogatást.  A
támogatás maximális összege 20 millió Ft. 
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A fentiek alapján a projekt összköltségei a következőképpen alakulnak:

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése: 

Sorszám
Fejlesztéssel
érintett utca

neve

Helyrajzi
száma

Megvalósítandó célok
megnevezése

Megvalósítandó
célok részletes

tételenkénti
bemutatása

Érintett
útszakasz

hossza (fm)

Igényelt
támogatás

(Ft)

Vállalandó
önerő

minimális
mértéke (Ft)

Vállalt önerő
összege (Ft)

Teljes
projektköltség

(Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (10=7+9)

Elsődleges célok bemutatása

1. Pisztráng 399
a) szilárd burkolatú 
közutak felújítása

198,23 fm hosszú 
úton 712 m2 
aszfaltburkolat 
felújítása

198 fm 17 947 081 Ft 5 982 360 Ft

Összesen 17 947 081 Ft 5 982 360 Ft 5 982 361 Ft 23 929 442 Ft

Egyéb kapcsolódó célok bemutatása

1. Pisztráng 399

d) csapadékvíz 
elvezetését szolgáló 
vízelvezető létesítmény 
felújítása

2 fm árok, 5 m2 
surrantó

2 fm 206 883 Ft 68 961 Ft

Összesen 206 883 Ft 68 961 Ft 68 961 Ft 275 844 Ft

Egyéb közvetlen költségek bemutatása

1. Pisztráng 399

f) Egyéb közvetlen 
költség (pl. tervezés, 
közbeszerzés, műszaki 
ellenőr)

műszaki ellenőrzés 381 000 Ft 127 000 Ft 127 000 Ft 508 000 Ft

Mindösszesen 18 534 964 Ft 6 178 321 Ft 6 178 322 Ft 24 713 286 Ft

Beruházás összköltsége (7. Igényelt támogatás összesen + 8. Vállalandó önerő miminális mértéke összesen): 24 713 285

Teljes projektköltség (7. Igényelt támogatás összesen + 9. Vállalt önerő összege összesen): 24 713 286

A fentiekből látszik, hogy összességében 18.534.964 Ft támogatási kérelmet nyújtunk be, 6.178.321 Ft önrész mellett.
Ez nominálisan 75%-os támogatási arányt jelent.

Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a Belügyminisztérium által  kiírt,  az
„Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására”  vonatkozó  pályázaton  a  belterületi  utak
felújítására vonatkozó alcélon a „Pisztráng utca (399 hrsz) felújítása” című fejlesztési céllal indulni kíván.
Remeteszőlős  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy az  útfelújítás  bruttó  24.713.286,-Ft
kalkulált fejlesztési költségéből vállalja a költségek 25%-át, így a 6.178.321,-Ft összegű önrészt (saját forrást) – a
pályázat elnyerése esetén - rendelkezésre bocsátja és a 2022. vagy a 2023. évi.  költségvetésben ennek külön sort
biztosít.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. február 3.

Remeteszőlős, 2022. január 25.
Szathmáry Gergely
     polgármester
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