
ELŐTERJESZTÉS 

 

A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásáról 

 

 
1. előterjesztés száma: 113/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kiss Anna 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fábián Róbert 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 - Gazdálkodási Bizottság 

- Város-és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város-és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C törvény IX. Helyi 

önkormányzatok támogatási fejezete 3. melléklet II.2. pontja alapján az önkormányzatok az 

idei évben is pályázhatnak fejlesztési támogatásra. 

A korábbi években ilyen pályázat keretében sikerült megvalósítani a Kézai utca és a Petőfi tér 

burkolat felújítását, valamint a Thököly utca (I és II szakaszok) felújítására is támogatást 

nyertünk, mely pályázat megvalósítása az előkészítési szakaszban van. 

A megnyitott pályázatban ismét lehetőség nyílna utak felújítására pályázni, mely pályázatban 

30 millió Ft támogatást nyerhetünk el, az adóerőképességünk alapján ehhez 30 millió Ft önerőt 

kell biztosítanunk. 

A lehetséges helyszínek vizsgálatát követően a Madách I. utca és a Tószeg utca felújítását, 

fejlesztését javasoljuk, melyek az előzetes számítások alapján a 60 millió Ft pályázati keretbe 

beleférnek. 

A pályázat benyújtási határideje 2018. május 2., a megnyert támogatás felhasználásnak 

határideje 2019. december 31. 

A pályázat előkészítéséhez szükséges tanulmánytervek, költségvetések elkészítésének előzetes 

költségei nyertes pályázat esetén elszámolhatók. 

 

 

Bicske, 2018. március 22. 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 



1. melléklet a113/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C törvény IX. 

Helyi önkormányzatok támogatási fejezete 3. melléklet II.2. pontja alapján meghirdetett 

tárgyi pályázaton részt kíván venni. 

• A pályázat keretében a Madách I. és a Tószeg utcák burkolatát kívánja felújítani, mely 

felújítás becsült költsége 60 millió Ft. 

• A pályázathoz szükséges 30 millió Ft önerőt biztosítja Bicske Város Önkormányzatának 

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 31. melléklet 

17. pontjában megjelölt keret terhére. 

• A pályázat előkészítési költségeire 2 millió Ft-ot biztosít Bicske Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati 

rendelet 31. melléklet 7. pontjában megjelölt keret terhére. 

• Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, valamint az pályázatban 

foglalt célok elérése érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat 

megtegye. 

 

Határidő: 2018. május 2. 

Felelős: polgármester 


