
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 114/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című 

pályázaton való indulásra 
   

Előterjesztő:   Reiner Roland alpolgármester 
 
Készítette:   Jogi és Pályázati Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására címmel 2020. júniusában. 

A pályázat keretein belül kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, 

felújítására, óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, sportlétesítmény 

felújítására, vagy új létrehozására, valamint belterületi utak, járdák, hidak felújítására lehet pályázni. 

Megvizsgálva a pályázati kiírás alapján az önrész és a támogatási összeg arányát, valamint a pályázati 

forrás felhasználásának optimális lehetőségeit, javaslom a C) megjelölésű pályázati alcél „Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása” kategóriában nyújtson be pályázatot Önkormányzatunk. A kategóriában 

elnyerhető maximum támogatás 60 millió forint, a támogatás mértéke legfeljebb a beruházás 

összköltségének 50 százaléka lehet.  

Jelen helyzet bemutatása: 

Az önkormányzat jelentős (41km hosszú) helyi közúthálózatot kezel és üzemeltet. Ennek jó része ipari 

területek kiszolgálását végzi. Az önkormányzat rendszeresen karban tartja úthálózatát, azonban a 

nagymértékben megnövekedett nehézgépjármű forgalom további terhelésnek teszi ki ezeket az 

utcákat. A gépjármű forgalom mellett megjelenő teherforgalom hatásait elviselő pályaszerkezetek 

karbantartása jelentős többletterhet ró az önkormányzatra.  

A megvalósítandó fejlesztés rövid leírása: 

A felújításra javasolt utcák: Mátyás utca (Közraktár utca – Lónyay utca közötti szakasz), Angyal utca 

(Tűzoltó utca – Mester utca közötti szakasz) és a Czuczor utca (Közraktár utca és Lónyay utca közötti 

szakasz). A javasolt utak rossz állapotú térkő borításúak, felületük töredezett, a biztonságos 

közlekedést veszélyezteti. A meglévő térkő burkolat aszfalt burkolatúra történő cseréjét javasoljuk. Az 

új burkolat kialakítása a haladó forgalmi sávot érinti, ezért hatósági engedélyköteles munkálatokat 

nem tartalmaz. Az árajánlat és a tervezett munkálatok a kapubehajtók felújítását nem tartalmazza, 

tekintettel arra, hogy az az ingatlan tulajdonosok feladata. A meglévő térkő burkolat elbontását 

követően, az alapréteg, alépítmény ellenőrzésre kerül, az aknafedlapok, valamint a vízelvezető 

rendszer szintbe helyezésre kerülnek és változó vastagságú kiegyenlítő, kötő-, és kopóréteg építése 

történik. A munkálatokhoz elengedhetetlen ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése és 

jóváhagyása, valamint a munkák műszaki ellenőrzése, mely feladatok a pályázat megvalósításakor 

válnak aktuálissá. 

 

A beruházás becsült összköltsége bruttó 120 millió forint, melyből a pályázaton elnyerhető 

támogatás összege maximum 60 millió forint. 

 

A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár online felületén történik. Az elektronikus feltöltés 

lezárásának határideje 2020. július 10. A pályázat benyújtásának feltétele a Képviselő-testület 

határozata az saját forrás biztosításáról. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a megvalósításhoz 

kapcsolódó bruttó 60 millió forint önrész biztosítását támogatni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2020. június 25. 

   

Reiner Roland  

alpolgármester 

 

 

 

Melléklet: költségbecslés 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. egyetért a belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat benyújtásával, 

 

2. a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 60 millió forint önrészt nyertes pályázat esetén 

biztosítja, 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


