
ELŐTERJESZTÉS 
 

A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásáról 

 
 

1. előterjesztés száma: 120/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Dr. Hatos Ágnes 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: ebr42. elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
 Gazdálkodási Bizottság 
 Város-és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
 a közbeszerzésekről szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

kormányrendelet 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város-és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! 
 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. 
pont c) bekezdés 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.  

Jelen pályázat 2018. évben is benyújtásra került, amelyet 2018. november 9-én kelt tájékoztató 
levélben a Miniszter úr döntése alapján elutasítottak. 

A megnyitott pályázatban ismét lehetőség nyílna a pályázat beadására a Madách és a Tószeg 
utcák felújítására. A pályázatban maximálisan igényelhető összeg 30 millió Ft támogatás, az 
adóerőképességünk alapján ehhez maximálisan 30 millió Ft önerőt kell biztosítanunk. 

A pályázat benyújtási határideje 2019. május 31., a miniszteri döntés határideje 2019. 
szeptember 16. 

A pályázat előkészítéséhez szükséges tanulmánytervek, költségvetések elkészítésének előzetes 
költségei nyertes pályázat esetén elszámolhatók. 
 
 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Bicske, 2019. május 7. 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

1. melléklet a 120/2019. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: A 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3. 
melléklet II.2. pont c) bekezdés alapján meghirdetett tárgyi pályázaton részt kíván 
venni, 

2. a pályázat keretében a Madách és a Tószeg utcák burkolatát kívánja felújítani, amely 
felújítás becsült költsége 60 millió Ft, 

3. a pályázathoz szükséges 30 millió Ft önerőt biztosítja Bicske Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 31. melléklet 
19. pontjában megjelölt keret terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása, valamint a pályázatban 
foglalt célok megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat, 
kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: polgármester 
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Igénylésazonosító: 442 668

Előlap

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz

Önkormányzat neve: Bicske Város Önkormányzata

Polgármester neve: Pálffy Károly

Jegyző neve: Fritz Gábor

KSH kódja: 710481

Kapcsolattartó neve: Dr. Hatos Ágnes

Kapcsolattartó telefonszáma: 06-22-565-464

Kapcsolattartó e-mail címe: hatos.agnaes@bicske.hu

Pályázat kitöltőjének neve: Molnár Enikő

Kitöltő telefonszáma: 06-22-565-464

Kitöltő e-mail címe: molnar.eniko@bicske.hu

Benyújtandó támogatási cél:

I. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása [   ]

II. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új
létrehozása [   ]

III. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása [X]

A Pályázó az adatlap aláírásával nyilatkozik arról, hogy:

1. a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott,
illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban részesült igen

2. a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban vagy egyidejűleg benyújtott
(folyamatban lévő) pályázattal rendelkezik igen

2.1 ha igen az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

Sorszám Pályázat célja Pályázat benyújtásának
időpontja

Pályázatot kiíró
szervezet
megnevezése

2.1.1. Kézai és Petőfi utca burkolatfelújítása és földárok
felújítása 2019.06.22. Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium

3. köztartozással rendelkezik, nem

4. adósságrendezés alatt áll, nem

5. a saját forrás rendelkezésre áll igen

6. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének igen

7. harmadik személy irányába van-e fennálló olyan kötelezettsége, amely a pályázat
céljának megvalósulását meghiúsíthatja nem

8. a fejlesztéssel érintett létesítmény per- és teher mentes igen

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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9. Fejlesztéssel érintett létesítmény elnevezése (intézmény/telephely/létesítmény/utca
neve)

Bicske Tószeg utca,
Madách utca

10. Létesítmény üzemeltetője Bicske Város
Önkormányzata

11. A fenntartási időszak alatt felmerülő várható üzemeltetési költségek megnevezése
(dologi, személyi és egyéb kiadások felsorolása)

Hóeltakarítás,
útfenntartás

12. A fenntartási időszak alatt felmerülő üzemeltetési költségek várható összege (Ft/év) 100 000

13. Üzemeltetési költségek forrása Saját forrás

A jelen pályázati adatlap aláírásával nyilatkozom, hogy az adatlapban megjelölt adatok, információk valósak,
teljeskörűek, hitelesek.

Feltöltött dokumentumok:

Tulajdoni lap(ok) (pdf kiterjesztés, max. 5Mbyte)

Dátum:

A pályázó képviseletében:

P. H.

Fritz Gábor Pálffy Károly

....................................
jegyző

....................................
polgármester
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Igénylésazonosító: 442 668

III. Adatlap

a belterületi utak, járdák, hidak felújítására

I. Alapadatok

Önkormányzat neve: Bicske Város
Önkormányzata

Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége: 56 327

Maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 000 000

Támogatás maximális mértéke: 50

A tervezett beruházás a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányul (igen /
részben / nem) részben
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II. A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám
Fejlesztéssel
érintett utca
neve

Helyrajzi száma Megvalósítandó célok megnevezése
Megvalósítandó célok
részletes tételenkénti
bemutatása

1. 2. 3. 4. 5.

Elsődleges célok bemutatása

1. Tószeg utca 1612/46; 1628/2 a) szilárd burkolatú közutak felújítása útfelújítás, korszerűsítés

2. Madách utca 2583/21; 2583/22;
2583/26 a) szilárd burkolatú közutak felújítása útfelújítás, korszerűsítés

Összesen

Egyéb kapcsolódó célok bemutatása

1. Tószeg utca 1612/46; 1628/2 d) csapadékvíz elvezetését szolgáló
vízelvezető létesítmény felújítása átereszek cseréje

Összesen

Egyéb közvetlen költségek bemutatása

1. Tószeg utca,
Madách utca

2583/21; 2583/22;
2583/26;1612/46;
1628/2

f) Egyéb közvetlen költség (pl.
tervezés_ közbeszerzés_ műszaki
ellenőr)

közbeszerzés, műszaki
ellenőrzés

Mindösszesen

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...
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Érintett útszakasz
hossza (fm)

Igényelt
támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális
mértéke (Ft)

Vállalt önerő
összege (Ft)

Teljes
projektköltség (Ft)

6. 7. 8. 9. 10. (10=7+9)

Elsődleges célok bemutatása

405 fm 11 790 749 Ft 11 790 749 Ft

433 fm 13 903 726 Ft 13 903 726 Ft

0 fm 0 Ft 0 Ft

Összesen 25 694 475 Ft 25 694 475 Ft 25 694 475 Ft 51 388 950 Ft

Egyéb kapcsolódó célok bemutatása

135 fm 2 143 125 Ft 2 143 125 Ft

Összesen 2 143 125 Ft 2 143 125 Ft 2 143 125 Ft 4 286 250 Ft

Egyéb közvetlen költségek bemutatása

1 384 300 Ft 1 384 300 Ft 1 384 300 Ft 2 768 600 Ft

Mindösszesen 29 221 900 Ft 29 221 900 Ft 29 221 900 Ft 58 443 800 Ft
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A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl.elsődleges célok esetén
szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, egyéb közvetlen költség esetén az igényelt szolgáltatás pl.
közbeszerzési szakértő megnevezése szükséges)

Beruházás összköltsége (7. Igényelt támogatás összesen + 8. Vállalandó önerő miminális mértéke
összesen): 58 443 800

Teljes projektköltség (7. Igényelt támogatás összesen + 9. Vállalt önerő összege összesen): 58 443 800

III. Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása:

Tószeg utca:

A felújítás során, a teljes útfelületen 5 cm AC 11 kopóréteg terítése szükséges, a minimálisan szükséges marással
(meglévő útburkolathoz történő csatlakozások területe). A jelenlegi szegély nélküli útburkolatot süllyesztett
szegéllyel kell határolni, kiépíteni. Az útburkolatba eső közműszerelvényeket szintre kell emelni. A jelenleg ZK
burkolatú szakaszt el kell bontani, helyére ugyancsak 5,50 m szélességben aszfalt burkolatot kell építeni "B" terhelési
osztálynak megfelelően. Az utat süllyesztett szegély határolja, oldalesése egyoldali 2,5%-os, vízelvezetését a már
kialakított árokrendszer oldja meg.

Madách utca:

A felújítás során, a teljes útfelületen 5 cm AC 11 kopóréteg terítése szükséges, a minimálisan szükséges marással
(útcsatlakozások területe). Ahol a burkolat megsüllyedt vagy nyomvályús ott AC 11 kötő - kiegyenlítő rétegként
építve - réteggel kell az útburkolatot korrigálni. A meglévő szegélyek megmaradnak. Az útburkolatba eső
közműszerelvényeket szintre kell emelni. A jelenleg ZK burkolatú szakaszt el kell bontani, helyére ugyancsak 5,50 m
szélességben aszfalt burkolatot kell építeni "B" terhelési osztálynak megfelelően. Az utat süllyesztett szegély
határolja, oldalesése egyoldali 2,5%-os, vízelvezetését a már kialakított árokrendszer oldja meg.

IV. A fejlesztéssel érintett építmény jelenlegi állapotának műszaki jellemzése (rövid leírás):

A felújítandó burkolat szélessége 5,50 méter. Az útszakasz egyrészt töredezett, rossz állapotú aszfalt, másrészt zúzott
kő pályaszerkezettel készült, az út állapota a közlekedés biztonságát veszélyezteti.

V. A minimálisan vállalandó önerőn felül biztosított saját erő tervezett felhasználási célja, annak műszaki tartalma:

'A Pályázó az adatlap aláírásával egyidőben nyilatkozik, hogy az általános forgalmi adó szempontjából a
megvalósítandó cél esetében adólevonási joggal rendelkezik nem

Dátum:

A pályázó képviseletében:

P.H.

Fritz Gábor Pálffy Károly

....................................
jegyző

....................................
polgármester
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Igénylésazonosító: 442 668

Hatósági engedély

NYILATKOZAT

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz

I. Az Önkormányzat nevében a pályázati adatlap aláírásával egy időben az alábbiakról nyilatkozom:

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékelt II. 2. pont
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázatban foglalt
beruházás megvalósításához kapcsolódóan az önkormányzatnak hatósági engedély beszerzése szükséges.

részben

A pályázat benyújtásakor az önkormányzat a megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése érdekében
szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál
benyújtotta.

igen

II. Hatósági engedélyek darabszámára vonatkozó adatok

Pályázat szerinti fejlesztési cél
megnevezése

Megvalósításhoz szükséges
engedélyek darabszáma

Pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló
engedélyek száma

1. 2. 3.

1 1

III. Hatósági engedély(ek) adatai:

Sorszám Beruházás
megnevezése:

Engedély
fajtája: ÉTDR azonosító: Határozat

kelte:

Véglegessé
válás
dátuma:

Ingatlan
címe: Hrsz.:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Madách utca
felújítása

útépítési
engedély FE/UT/NS/A/724/10/2018 2018.09.13. 2018.10.17.

Bicske,
Madách
utca

2583/21;
2583/22;
2583/26

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén a rendelkezésre álló
hatósági engedély vagy igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották
(hatósági bizonyítvány vagy a hatóság által hitelesített ügyféli beadvány kivonat); ha a tervezett beruházás nem
engedélyhez kötött, úgy a tervezői nyilatkozat hiteles másolata. Ezen dokumentumokat elektronikusan az adatlaphoz
kell felölteni, illetve papír alapon 2-2 példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához
szükséges eljuttatni a pályázat benyújtásával egy időben.
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Dátum:

A pályázó képviseletében:

P.H.

Fritz Gábor Pálffy Károly

....................................
jegyző

....................................
polgármester

Feltöltött dokumentumok:

Hatósági engedély(ek) / Tervezői nyilatkozat(ok) / Igazolás(ok) (max. 5Mbyte)
Fájl neve: "20190506173157.pdf"
Fájl mérete: 0,89 MB
Feltöltés dátuma: 2019.05.06.
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