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Szászi Tamás osztályvezető

Előterjesztés
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton
történő indulásról, ehhez szükséges önerő biztosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A támogatás célja többek között az önkormányzatok tulajdonában lévő, belterületi közlekedési
infrastruktúra (belterületi utak, járdák, hidak) felújítása.
Települési önkormányzat kizárólag a közigazgatási területén, tulajdonában lévő jelenleg is
szilárd burkolattal rendelkező út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet
támogatást.
Támogatási intenzitás Aszód város esetében 65%, vagyis a projekt teljesítéséhez 35% önerő
biztosítása szükséges. Pályázható maximális összeg 20 millió Ft.
A városban több helyen találhatóak rossz állapotú, balesetveszélyes útszakaszok, amelyeket
minden évben kátyúzással javít az önkormányzat. Az elhasználódott elöregedett
aszfaltburkolatnál a kátyúzás csak ideiglenes megoldás, a forgalmasabb útszakaszokon az
aszfalt kopóréteg megújítása szükséges.
A fentiek miatt javasoljuk az egyik legforgalmasabb önkormányzati útnak a Petőfi utcának (az
alsó útnak OTP-től a Hivatalig) az aszfaltozását.
Javasoljuk továbbá a Csendes utca alsó szakaszának (Berkes utca torkolatánál) aszfaltozását.
Ezen a szakaszon többször kisebb nagyobb felületek lettek kátyúzva, az út rossz állapotú, és
vízelvezetési problémák is vannak a területen, amelyet az aszfaltozással meg lehetne oldani.
A fennmaradó keretből járdák felújítására teszünk javaslatot:
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A Szabadság tér közvetlen környezetében hasonló pályázati forrásból készült el a Petőfi
utcában, valamint a Deák Ferenc utcában a járda burkolat felújítása. Ebben a térségben a Pesti
úton a CBA Príma Áruház és az Aredo étterem közötti járdaszakasz felújítása várat még
magára. Itt régi összetöredezett, balesetveszélyes betonjárda található.
Hasonló régi töredezett betonjárda található a Bethlen Gábor utca páros oldalán a Vörösmarty
és a Honvéd utca közötti részen is. Ezeken a területeken komoly gondot okoz a vízelvezetés is,
a töredezett járdák között az épületek alá szivároghat a víz. Az Újtelepen több helyen a
csapadékos időben igen csúszós és balesetveszélyes sárga keramit járdák találhatóak, ilyen
például a Vörösmarty utca páros oldala majdnem teljes hosszban.
Ezeken a járdaszakaszokon a járdát elbontani nem kell, egy kiegyenlítés után járda alapnak
megfelelnek. A meglévő járdák bitumenemulzióval és 5 cm vastag AC-8 aszfalt réteggel
lennének ellátva, amelyek úgy lennének kiképezve, hogy az épülettől elvezesse a vizet.
A felsorolt utak és járdák felújítására indikatív ajánlatokat kért be az önkormányzat, amelyek
alapján a felújítások beleférnek a pályázati keretbe.

HRSZ.

Mennyi
ség
[m2]

Nettó ár

227

2491

14 348 880 Ft

623

192

1 130 560 Ft

305 251 Ft

1 435 811 Ft

742

290

2 285 000 Ft

616 950 Ft

2 901 950 Ft

Vörösmarty utca járda felújítás
(páros oldal)

1265,
1190,
1077, 995

576

3 694 000 Ft

997 380 Ft

4 691 380 Ft

Bethlen Gábor utca járda
felújítás (Honvéd utca Bercsényi
utca között)

1033

277

1 804 800 Ft

487 296 Ft

2 292 096 Ft

Megnevezés
Petőfi utca útfelújítás
Csendes utca 11-től a Berkes
utcáig útfelújítás
Pesti út 18-32. között (páros
oldal) járda felújítás

27% ÁFA

Bruttó

3 874 198 Ft 18 223 078 Ft

Összesen:

29 544 315 Ft

Javaslom, hogy a pályázatra a fent felsorolt utak és járdák felújítására nyújtson be az
Önkormányzat pályázatot.
A finanszírozás összetétele:
- Támogatás összege:
- Önerő:
- Teljes bekerülési összeg:

19.203.805 Ft
10.340.510 Ft
29.544.315 Ft

(65%)
(35%)
(100%)
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Határozati javaslat
Aszód város Önkormányzat …/2020. (VII. .) határozata
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton
történő indulásról, ehhez szükséges önerő biztosításáról
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton.
2. A pályázaton elnyerhető forrásból az alábbi utak és járdák felújítását kívánja elvégezni:
Megnevezés

HRSZ.

Petőfi utca útfelújítás (felső út kivételével)

227

Csendes utca útfelújítás (Csendes utca 11-től a Berkes utcáig)

623

Pesti út 18-32. között (páros oldal) járda felújítás

742

Vörösmarty utca járda felújítás (páros oldal)

1265, 1190, 1077, 995

Bethlen Gábor utca járda felújítás (Honvéd utca Bercsényi utca között)

1033

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt költségvetését 29.544.315 Ft-ban
határozza meg, melyhez a szükséges önerőt, 10.340.510 Ft-ot biztosítja.
4. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz a szükséges önerőt
10.340.510 Ft összegben Aszód Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.
(II.27.) számú ökt. rendelet Felhalmozási tartalék költségvetési során biztosítja. Amennyiben
2020-ban nem kerül felhasználásra a 2021. évi költségvetésébe betervezi.
5. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert a pályázat
benyújtására.
Aszód, 2020. június 30.
Felelős:

Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján

Határidő:

2020.07.31.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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