
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet II.            
felhalmozási célú támogatások 2. pontjában az Önkormányzati feladatellátást szolgáló         
fejlesztések három alpontban fogalmazzák meg a pályázati alcélokat, melyek az alábbiak: 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
Az a) – c) alpontjában foglalt célok közül egy önkormányzat csak az egyikre nyújthat be               
pályázatot. 
 
Városgazdálkodási Igazgatóságunk javaslata alapján a c) alpontra pályázunk, a Nagyida utca           
lakóút nem építési engedély köteles szőnyegezéssel történő felújításával (Törökbálinti út –           
Gazdagréti út között). 
Az út 300 fm hosszú, átlag 6,0 m széles burkolattal, mindkét oldalon szegéllyel, egyoldali              
járdával rendelkezik, az egyik szakasza mellett a meglévő támfal felújítása is szükséges            
szalagkorláttal együtt 40 fm hosszban. 
 
Az igényelhető támogatás fővárosi kerületi önkormányzatok részére max. br. 50 MFt, de a             
mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó           
adóerő-képességétől. Pénzügyi Igazgatóságunk tájékoztatása alapján a Nemzetgazdasági       
Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya a XI. kerület        
vonatkozásában 2017. évben az egy főre jutó adóerő-képességet 38.398,- forintban állapította           
meg. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben          
történik. 
Nem lehet pályázni olyan felújítással, fejlesztéssel, melyre a kötelezettségvállalás korábbi,          
mint a pályázat kiírásának időpontja, valamint nem lehet pályázni út, parkoló kialakítására (új             
építésére). 
  
Az Újbuda Prizma Kft. megküldte a felújításra vonatkozó árajánlatát, mely br. 57.088.797,-            
Ft. 
Ebből számítva Önkormányzatunk számára biztosítható a fejlesztési költség támogatása 65%,          
vagyis br. 37.107.718,-Ft. 
Önerőként br. 19.981.079,- Ft-t kell biztosítanunk, mely Önkormányzatunk 2017. évi          
költségvetésének 1.09.02. Útfejlesztés során rendelkezésre áll. 
  
A miniszteri döntés határideje: 2017. július 17., melyről a nyertes pályázót a döntés közlését              
követő 10 munkanapon belül értesítik. 
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31. 
  



A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a Képviselő testület 30 napnál nem régebbi            
határozatát a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2017.április 11. 
 
 
                                                                                                    dr. Hoffmann Tamás 


