
 
 
                         
                       KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
                                  ALPOLGÁRMESTERE 

                         
Ügyiratszám:                   /2007.  
 

EL�TERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lésének 

2007. március 29-ei ülésére 
 
 

Tárgy: Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítására pályázat benyújtása 
 
 
Tisztelt Közgy�lés ! 
 
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot írt ki a decentralizált „ települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” támogatásának 
elnyerésére.  
 
A pályázat támogatást nyújt a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó 
belterületi - kapacitást nem növel� - szilárd burkolatú közutak felújításához olyan 
esetekben, amikor az út vízelvezetése megoldott, vagy azt a tervezett burkolatfelújítással 
egyidej�leg az önkormányzat - saját forrásból – megoldja. Minden pályázat egy esetleg 
több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefügg� hálózati elemre 
vonatkozhat. 
 
Az elnyerhet� támogatás  m�ködési támogatásnak nem min�sül� visszafizetési 
kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítend� támogatás), amelynek 
kifizetése utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján, forrásarányosan történik. 
 
A pályázaton a felújítás elismerhet� kiadásainak 50%-a, de legfeljebb a felújítás fajlagos 
költségei alapján számított bruttó összeg 50%-a igényelhet� támogatásként. A burkolat-
felújítás támogatás szempontjából elismerhet� nettó (ÁFA nélküli) fajlagos 
költségeit a pályázat melléklete tartalmazza. A fejlesztés elismerhet� összköltségébe 
beszámítható a pályázat beadási határnapját megel�z� egy éven belül kifizetett tervezési, 
építési engedélyezési díj, továbbá a lebonyolítás díja, összességében az elismerhet� 
összköltség legfeljebb 1,5%-áig.  
 
A támogatással kapcsolatosan a képvisel�-testületnek határozatban kell döntenie a 
beruházás megvalósulásáról, a megvalósítás összegér�l, a rendelkezésre álló saját 
forrásról, valamint a tervezett egyéb támogatásokról úgy, hogy a határozat forrásrészének 
összhangban kell állnia az önkormányzat hatályos költségvetési rendeletével.  
 
A pályázathoz csatolni kell a pályázati kiírásban részletezettek szerinti korlátozott 
tartalmú, jogosultsággal rendelkez� által készített tervdokumentációt. Tekintettel arra, 
hogy a pályázati felhívás ebben az évben március elején jelent meg, a beadási határid� 
ugyanakkor április 16-a, figyelemmel a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
296. § c) bekezdésében foglaltakra jogosultsággal rendelkez� három tervez�t�l bekért 
ajánlat alapján kerül a közrem�köd� tervez� kiválasztásra. 
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A burkolat-felújítási munkát 2007. évben meg kell kezdeni. 
 
Az ismertetett kiírás körében az alábbi közutak burkolatmeger�sítésére javaslom pályázat 
benyújtását: 
 

1. Szolnoki út Békéscsabai út és Géza fejedelem krt. közötti szakasza:  
tervezett burkolatfelújítás területe:    3 000 m2  
    bekerülési költsége:  23 916 330,- Ft  
igényelhet� támogatás mértéke:    11 000 400,- Ft  
szükséges saját forrás összege:    12 915 930,- Ft  
 

2. M�kerti sétány Czollner tér és Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vasúti 
keresztezés közötti szakasza (két félpályán):  
tervezett burkolatfelújítás területe:    9 000 m2  
    bekerülési költsége:  49 068 470,- Ft  
igényelhet� támogatás mértéke:    21 624 120,- Ft  
szükséges saját forrás összege:    27 444 350,- Ft  
 

3. Mátis Kálmán utca – Küküll� utca – Ipoly utca (Dózsa György út és Kisk�rösi út 
közötti szakasz) – Kisk�rösi út (Ipoly utca és Kecskemét – Fülöpszállás vasúti 
vonal keresztezése közötti szakasz) – Wéber Ede utca (Kisk�rösi út 
keresztez�dését�l 907 m hosszon)  
tervezett burkolatfelújítás területe:    17 060 m2  
    bekerülési költsége:  52 149 150,- Ft  
igényelhet� támogatás mértéke:    26 403 3600,- Ft  
szükséges saját forrás összege:    26 459 920,- Ft 
 

Kérem az el�terjesztés megtárgyalását és a melléklet szerinti határozati javaslatok 
elfogadását. 
 
Kecskemét, 2007. március 28. 
 
 
 
 (:Sipos László:)  
 alpolgármester 
 
 
 


