
ELŐTERJESZTÉS 

a 2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásáról szóló pályázatról 

1. előterjesztés száma: 16/2022 

2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Pálfiné Marosán Gabriella 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyaroroszág 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyaroroszág 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 3. pontjához tartozó 3.5. Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában, önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására. 

 

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a közigazgatási területén, a 

tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényeljen támogatást. 

A pályázaton vissza nem terítendő költségvetési támogatás igényelhető, amely 10.000 fő 

lakosságszám feletti települések esetében maximum 40 millió forintot jelent. 

 

A támogatás mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó adóerő 

képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.1.6 

pontja szerinti adóerő-képességet jelenti. Az adóerő-képesség mértéke alapján Bicske Város 

Önkormányzata a fejlesztési költség 50%-ának támogatására jogosult. 

 

A projekt tervezett tartalma: 

 

A projekt keretében megvalósulhat Bicske, Munkácsy Mihály utca (2671 hrsz.), valamint a 

Batthyány Lajos utca (2263 hrsz.) járdafelújítása. 

 

A projekt összköltsége (bruttó): 46.216.146,- Ft 

A támogatás összege (bruttó): 23.108.073,- Ft 

A saját erő összege: (bruttó):  23.108.073,- Ft 



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Bicske, 2022. február 2. 

 Bálint Istvánné 

              polgármester 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 16/2022. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a 2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

szóló pályázatról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. részt kíván venni a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3. pontjához tartozó 3.5 Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása című pályázaton, 

2. a pályázat keretében a bicskei 2671 hrsz-ú Munkácsy Mihály utca járdájának, 

valamint a bicskei 2263 hrsz-ú Batthyány Lajos utca járdájának felújítását 

tervezi, 

3. a jelen határozat 2. pontja szerinti beruházás megvalósításához szükséges 

bruttó 23.108.073 ,- Ft saját erő összegét saját forrásból biztosítja, 

4. az állami forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét 

az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében elkülöníti, továbbá a projekt 

megvalósítási időszakára vonatkozóan a teljes projekt bruttó összegét a 

felhalmozási célú bevételek és kiadások között nevesítetten szerepelteti, 

5. felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.  

 

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  polgármester 


