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Javaslat külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Kormánya pályázatot hirdetett a Széchenyi 2020 program keretében vidéki térségek-

ben elhelyezkedő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások tulajdonában/vagyonke-

zelésében álló külterületi helyi közutak fejlesztésének megvalósítása érdekében.  

A Felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése (A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21)   

A vissza nem térítendő támogatás mértéke 95%.  

Támogatás maximális nagysága: 300 millió Ft 

Pályázat következő benyújtási határideje: 2021. szeptember 30. 

Javasolt fejlesztendő útszakaszok: 

1. Dám út (0197hrsz) Vörösmarty út – Monostori út közötti szakasza (567m). 3méter széles-

ségben aszfaltburkolat építése összesen 0,5m kétoldali stabilizált padkával. Építési enge-

délyköteles beruházás. 

2. Mély út  (0194hrsz) teljes szakasza (254m). 3méter szélességben útburkolat felújítása, 0,5m 

kétoldali padkaépítéssel. 

3. Monostori út (0195hrsz) Mély út – Szuttai dűlő közötti szakasza (271m). 3méter széles-

ségben útburkolat felújítása, 0,5m kétoldali padkaépítéssel. 

4. Öregszőlő út (0193hrsz) Mély út és Ribizli utca közötti szakasza (473m). 3méter széles-

ségben útburkolat felújítása, 0,5m kétoldali padkaépítéssel. 

Fejlesztés indoka:  

Dám út: Burkolata jelenleg javított földút. Az esős téli időszakban az útszakasz nehezen járható. 

Az útszakasz eléggé göröngyös. Az ideiglenes iskola működése időszakában fontos közlekedési 

útvonal. 

Mély út: Az út teljes hosszában vasúti vasbeton aljzat beton elemekkel van burkolva. Az elemek 

megsüllyedtek megbillentek. Ez közlekedésbiztonsági, és utazáskényelmi szempontból hátrányos, 

továbbá a közút kezelőnek jelentős és folyamatos fenntartási terhet jelent. 

Monostori út: Burkolata elöregedett, részben kátyús. 

Öregszőlő út: A meglévő aszfalt burkolat felülete töredezett, kátyús, veszélyezteti a közlekedést.  

A pályázat elnyerése esetén a kivitelezésre várhatóan 2022 nyarán kerülne sor. 
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Projekt költségvetése(Ft): 

 2021 (előkészítés) 2022 Összesen 

Támogatás 1.001.300 142.566.588 143.567.888 

Önerő 52.700 7.503.505 7.556.205 

Összesen 1.054.000 150.070.093 151.124.093 

 

A projekt költségvetése a pályázati felhívás előírásai szerinti Építési Normagyűjteményben meg-

adott költségtételek összege alapján kerültek meghatározva. 

Az elnyerhető 95%-os támogatottság mellett a beruházás tervezett teljes költsége 151.124.093Ft, 

amely 7.556.205Ft önerő biztosítását igényli. Kismaros Község Önkormányzatának 2021 és 2022. 

évi költségvetésében a céltartalék terhére a szükséges önerő biztosítható. 

Fentiek alapján javasolom, hogy Kismaros Község Önkormányzata 143.567.888Ft támogatási ösz-

szegre adjon be pályázatot. 

Kérem, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület döntsön a határozati javaslatról. 

 

Kismaros, 2021. szeptember 20. 

         Neubauer Rudolf 
            polgármester 
 

Határozati javaslat 

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Külterületi helyi közutak fejlesztése (A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21)  támogatására 

kiírt pályázatra a Dám út (0197hrsz ) Vörösmarty út – Monostori út közötti szakasza, a 

Mély út (0194hrsz) teljes szakasza, a Monostori út (0195hrsz) Mély út – Szuttai dűlő kö-

zötti szakasza, valamint az Öregszőlő út (0193hrsz) Mély út és Ribizli utca közötti szakasza 

felújítására pályázatot nyújt be, 

2. a beruházás tervezett értékét 151.124.093Ft-ban, az igényelt támogatás összegét 

143.567.888Ft-ban határozza meg, 

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a 7.556.205Ft önerőt az Önkormányzat 2021. és 2022. évi 

költségvetésében biztosítja, és a költségvetési rendeletébe betervezi; 

4. felkéri a polgármestert a pályázat beadására, felhatalmazza a szükséges dokumentumok alá-

írására, és a pályázat beadása során szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2021. szeptember 20. 
Felelős: polgármester 
 


