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Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország  2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. törvény 
3.  melléklet II.  2.  pont a),  b)  és e) alpontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. 

A  pályázati alcélok között szerepel a belterületi utak, járdák felújítása, melynek alapján javasolom, 
hogy Önkormányzatunk erre vonatkozóan nyújtson be pályázatot. 

A  pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.  A  pályázat elektronikus 
benyújtási határideje  2019.  május  31. 16.00  óra az ebr42 önkormányzati információs rendszeren 
keresztül, a papír alapon történő benyújtási határidő  2019.  június  03. 
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A  maximálisan igényelhető támogatás összege fővárosi kerületi önkormányzat esetében maximum 
50  millió  Ft. 

A  támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a pályázó egy lakosra jutó 
adóerő-képességétől. Józsefváros esetében az adóerő-képesség  42 992 Ft,  így a pályázati kiírás 
szerint 65%-os támogatási intenzitásra jogosult Önkormányzatunk. 

A  pályázati kiírás szerint a pályázat a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak 
felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat. Elsődleges cél: a. szilárd 
burkolatú közutak felújítása,  b.  szilárd burkolatú járda javítása, felújítása. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javaslata alapján a Szeszgyár utca Baross utca és Visi 
Imre utca közötti szakasza (helyrajzi szám:  35921)  útburkolatának felújítására, felületi javítására 
érdemes a pályázatunkat benyújtani, mert erre a szakaszra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
munkatársai a tervezési feladatokat előzetesen elvégeztették. 

A  tervezett útfelújítás az Orczy negyed programhoz is kapcsolódik, hiszen az Önkormányzatnak 
szándékában áll az Orczy negyed további, az akcióterületen kívül eső területeinek fejlesztése is, 
illetve a szociális városrehabilitációs beavatkozásokon túl egyéb infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása. 

A  JGK Zrt. és az általa megbízott tervező költségbecslése szerint a felújítás összköltsége 
mindösszesen bruttó  80 000 000 Ft. A 65  %-os támogatási intenzitás figyelembe vételével 
igényelhető a maximális bruttó  50 000 000 Ft  összegű támogatás, a szükséges önkormányzati forrás 
tehát bruttó  30 000 000 Ft. 

A  pályázathoz annak benyújtásakor csatolni kell a Képviselő-testület  30  napnál nem régebbi 
határozatát a biztosítandó saját forrás rendelkezésre állásáról a pontos összeg megjelölésével. 

Nyertes pályázat esetén az Önkormányzat kötelezettsége, hogy a támogatásból megvalósuló 
beruházást a beruházás megvalósításától számított  10  évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - 
a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat pozitív elbírálása 
esetén 65%-os támogatási intenzitás mellett  50 000 000  Ft-ot lehet elnyerni támogatás formájában. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra  c.  pályázaton való 
részvétel, a Józsefváros közigazgatási területén található Szeszgyár utca Baross utca és Visi Imre 
utca közötti szakasza (helyrajzi szám:  35921)  útburkolatának felújítására, felületi javítására. 

A  döntés pénzügyi hatása: tekintettel arra, hogy a pályázati célt  2020  végéig kell megvalósítani, az 
önrész biztosítása érdekében javasolom, hogy az Önkormányzat vállaljon előzetes kötelezettséget a 
2020.  évi költségvetés terhére a felhalmozási bevételek terhére önként vállalt feladatként. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  23.  §  (5) 
bekezdés  1.  pontja szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi közutak, közterek és 
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parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése.  A  Képviselő-testület döntése az Mötv.  23.  §  (5) 
bekezdés  1.  pontján, a  41.  §  (3)  bekezdése alapján hozza meg. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat szerinti 
belterületi utak, járdák alcélra a Józsefváros közigazgatási területén található Szeszgyár utca 
Baross utca és Visi Imre utca közötti szakasza (helyrajzi szám:  35921)  útburkolatának 
felújítására, felületi javítására pályázatot nyújt be, melynek bekerülési költsége összesen  80.000 
e  Ft, 

b) a pályázat benyújtásához szükséges önrészre  30 000  e Ft-ot biztosít, melyre előzetes 
kötelezettséget vállal a  2020.  évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként az 
Önkormányzat felhalmozási bevételeinek terhére, 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2020.  évi költségvetés 
tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) és  b)  pont esetében  2019.  május  31., c)  pont estében a  2020.  évi költségvetés 
készítése 

2.  felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és az esetleges 
hiányos pótlások aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  május  31.,  hiánypótlások esetében azt követően 

3.  felkéri a Rév8 Zrt.-t és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok összeállítására. 

Felelős: Rév8 Zrt. vezérigazgató, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2019.  május  31. 
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Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

4.  nyertes pályázat esetén az  1.  pontban meghatározott közterületet a beruházás 
megvalósításától számított  10  évi az eredeti rendeltetésnek megfelelően — a működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával — használja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a beruházás megvalósításától számított  10  év 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. 

Budapest, 2019.  április 

 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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