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Tárgy:  Döntés pályázat benyújtásáról a Kossuth utcai járda felújítására 
  
Előterjesztő:  Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport 
 Molnár Károly csoportvezető 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
 
A pályázat célja az önkormányzati tulajdonú belterületi közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésének a megvalósítása. Ennek keretében a települési önkormányzat a tulajdonában 
levő út, híd, járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. Maximálisan igényelhető 
támogatás összege: 15 millió forint. Támogatás maximális mértéke az önkormányzat adóerő-
képessége alapján 85 %. A támogatás bruttó összeg, amelyből támogatás nem igényelhető 
vissza, miután Gyulakeszi Község Önkormányzata ÁFA levonási joggal nem rendelkezik. 
 
A pályázatot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül elektronikus úton 
2017. május 2. 16.00 óráig, papíralapon pedig 2017. május 3-áig kell benyújtani. 
 
A benyújtott pályázatokról a miniszter 2017. július 17-ig dönt. 
A pályázat elszámolásának végső határideje: 2018. december 31. 
 
A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy nyújtsunk be pályázatot az 
önkormányzatunk tulajdonát képező 101 helyrajzi számú ingatlanként nyilvántartott járda 
felújítására a Kossuth utca 62. számú háztól kezdődően a Kossuth utca 106. szám alatti 
ingatlanig, a temető bejáratáig. Ez megközelítően 427 méter hosszú járdaszakasz. 
 
A járdaszakasz érinti a temetőt és az óvodát is. A régi betonjárda több helyen is erősen 
összetöredezett. A felújítás keretében a szükséges helyeken a töredezett vagy hiányzó járda 
alapja pótlásra kerülne, továbbá a járda említett szakasza teljes felületen egy új aszfalt 
koptatóréteget kapna. 
 
A HORVÁTH-ÉP Kft által benyújtott árajánlat szerint a járdaszakasz várható kiviteli költsége 
6.502.400.- Ft + 1.755.648.- Ft ÁFA lenne. Az összes beruházási költség 8.258.048.- Ft.  
Ennek az összegnek minimum 15 %-át kell önerőként vállalni, amit a 2017-2018. évi 
költségvetésünk terhére kellene biztosítanunk. A 15 %-os önerő mértéke 1.238.710.- Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéseket megvitatni és az egyes 
kérdésekben a döntését meghozni szíveskedjék. 

 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező 101 hrsz-ú ingatlanként 
nyilvántartott járda Kossuth utca 62. sz. alatti háztól a 
Kossuth utca 106. sz. alatti lakóingatlanig, - a temető 
bejáratáig - terjedő szakaszának felújítására pályázatot nyújt 
be a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázatra.  
   
A Képviselő-testület 7.019.338.- Ft mértékű támogatásra 
nyújtja be pályázatát.  
 
A Képviselő-testület 1.238.710.- Ft pályázati önerőre 
előzetes kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetése 
terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

     
 
Tapolca, 2017. április 18. 

 
 

                                                                           Szennyainé Kovács Veronika 
                                                                            polgármester 

 


