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JAVASLAT
a Vezér út felújítására pályázat benyújtásáról

Készült: a képviselő-testület 2015. május 8.-i ülésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztést előkészítette: Budavári Valéria osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett meg az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,
A pályázati felhívás célja: az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra
fejlesztések megvalósulása, belterületi utak, járdák, hidak felújítása.
Pályázók köre: a települési önkormányzatok
A támogatás formája : vissza nem térítendő költségvetési támogatás
A támogatás mértéke: a támogatás maximális mértéke függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerőképességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2014. évi II. negyedéves
költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó
adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra)
vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.
Ezek alapján Pásztó Városi Önkormányzat 75% támogatásra jogosult.
A támogatási összeg maximális értéke 15.000.000 Ft.
Az Önkormányzat a rendelkezésre álló tervek, költségvetések, valamint az utak állapotának
figyelembe vételével Pásztó Vezér út felújítását tudja a pályázatból megvalósítani, valamint a
fennmaradó összeget kátyúzásra fordítani.
A Vezér út a város szegregált környezetében található, a városrészen magas a hátrányos
helyzetűek száma. Esős időben gondot jelent a lakosság számára a közlekedés.
A beérkezett árajánlatok, tervezői költségvetés alapján a költségek megosztása a következő
képen alakul:
Vezér út felújítása:
14.769.256 Ft
Műszaki ellenőrzés:
635.000 Ft
Kátyúzásra fordítható: 4.595.744 Ft
Az összköltség:
20.000.000 Ft
Az Önkormányzat által biztosítani szükséges önerő összege: 5.000.000 Ft
A pályázat beadási határideje: 2015. június 8.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Vezér út felújításáról szóló
javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:
1. A Képviselő-testület Pásztó Vezér út felújítására pályázatot nyújt be az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételére.
2. A Képviselő-testület a 20.000.000 Ft összértékű beruházáshoz szükséges 25 % önerőt
5.000.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a meghatározott
határidőre nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
4. A Képviselő-testület kijelenti hogy
- a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
- a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.
- a fejleszteni kívánt ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi,
- a kérelemben rögzített célok tekintetében az Európai Unió által társfinanszírozott,
illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült

Pásztó, 2015. június 4.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Sándor Balázs
jegyző

