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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 61/2018. 
 
Tárgy: Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Visnyay Noémi osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. április 18.  
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Belügyminisztérium pályázatot írt ki „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására”. A 3 pályázati alcél egyikére lehet támogatást igényelni. Az 
alcélok a következők: 

• Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 
(intézményfejlesztés) 

• Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (sportfejlesztés) 

• Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata vis maior eseményt követően, a 
2017.10.16-i miniszteri döntés szerint támogatást nyert el az Erdősétány utca két 
szakaszának (Mátra és Gerecse utca közötti 180 méteres, valamint Kút köz és Turista 
utca közötti 190 méteres szakasz) helyreállítására. A támogatás kizárólag az 
alépítmény helyreállítására vonatkozik. A döntés értelmében az Erdősétány utca fenti 
szakaszainak helyreállítása abban az esetben támogatható, ha az Önkormányzat az 
aszfalt burkolatot fejlesztésként, saját forrásból biztosítja.  
Mivel az aszfaltburkolat kialakítása jelentős költséggel jár az Önkormányzat 
folyamatosan kereste a pályázati lehetőségeket az aszfaltburkolat kivitelezésének 
finanszírozására.  
Jelen pályázati felhívás keretében 15.000.000,- forint támogatást lehet igényelni 
belterületi utak, járdák, hidak felújítására, 85%-os támogatási intenzitás mellett. A 
projekt megvalósításához szükséges, előzetesen kalkulált bruttó összköltség 
20.974.050,- forint, tehát az Önkormányzatnak a bruttó 15.000.000,- forint összegű 
támogatáshoz bruttó 5.974.050,- forint önrészt kell biztosítania. 
(Kapcsolódó projektként jelenik meg az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázatban 
szereplő projekt, amelyben az Erdősétány utca két további szakaszának (Zsíroshegyi 
út és Mátra utca, valamint a Gerecse utca és a Kút köz közötti szakaszainak) felújítása 
valósulhat meg.) 
 
Melléklet: 

• Költségbecslés 

 
Döntési lehetőség: A határozat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szavazattöbbséggel 
történik. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. április 18. 
 
 
 

Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                             Polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tárgy: Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: 

„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Erdősétány utca (hrsz. 2119) Mátra és Gerecse utca közötti, valamint Kút köz és 

Turista utca közötti szakaszainak felújítására támogatási kérelmet nyújt be az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra, és 

az ehhez szükséges bruttó 5.974.050,- forintos önrészt a 2019. évi költségvetés 

terhére biztosítja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


