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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a 2008 
évi Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-
felújításának (TEUT) támogatására. 
A támogatás célja a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi – 
kapacitást nem növelő – szilárd burkolatú közutak felújításának támogatása. 
Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok részére 
rendelkezésre álló keretösszeg 3.500 millió forint. 
A támogatás a szilárd burkolatú utak burkolat felújításhoz közvetlenül kapcsolódó 
munkanemekre vonatkozhat, amelyek a következők: burkolatmarás, aszfaltozási 
munkák előkészítése, burkolatalap javítása, aszfaltozás egy vagy két rétegben, 
szegélyépítés, javítás, nagykockaköves utcák felújítása esetén szerkezet javítása, 
felületi bevonat készítés, közműaknák szintbeemelése, forgalom-technikai 
létesítmények: burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák, árkok, 
padkák felújítása. Elszámolható költségek keretében figyelembe vehető továbbá a 
közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút, 
meglévő buszöblök felújítása, valamint a vízelvezető rendszer felújítása. 
Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, 
egybefüggő, kivéve vasúttal, vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre 
vonatkozhat. 
 
 A vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 20 millió Ft pályázatonként, 
de több pályázat is beadható.  
 
A  támogatási arány: 50 % 
 
A fejlesztés befejezési időpontját úgy kell megállapítani, hogy a fejlesztés 
befejezése, és az azt követő elszámolás 2009. november 30.-ra biztosítva legyen, 
tehát a befejezés legkésőbbi időpontja 2009. szeptember 30-a lehet. 
 
A pályázatot a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához kell 
benyújtani. 
 
A 2008. május 15-ig benyújtott és az ezt követően befogadott pályázatokról a 
Tanács 2008. július 15-ig dönt. 
Ha a Tanács a befogadott pályázatok elbírálása során nem utasít el forrás hiányában 
pályázatot, és nem használja fel előirányzat keretét, új pályázatot írhat ki 2008. 
július 25.-éig, amennyiben az új pályázati felhívás a Rendelet 3. § (4) – (11) 
bekezdésében meghatározottak szerint ismételten nyilvántartásba vételre került. Az 
ismételten kiírt pályázati felhívásra a pályázat benyújtásának határideje 2008. 
augusztus 15-e. A Tanács az e határidőig benyújtott pályázatokról 2008. 
szeptember 30.-áig dönt. 
 
A Tanács a 2008. július 15-éig, illetve 2008. szeptember 30-áig hozott döntésekor 
tartaléklistát állíthat fel, amelyben a tárgyévben ki nem elégített, a pályázati és 
jogszabályi feltételeknek megfelelő, forráshiány miatt elutasítandó pályázatok 
szerepelhetnek. A Tanács tárgyévi kerete terhére megítélt, azonban még tárgyévben 
lemondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő 
támogatási összeget a Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására 
fordíthatja. Erről a Tanács 2008. november 30.-áig hozhat döntést. A forrás 
hiányában elutasított pályázatokról a Tanács határozatot állít ki, és azt megküldi az 
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Igazgatóság részére a döntéstől számított 10 munkanapon belül. A tartaléklista a 
következő évre nem vihető át. 

 
 

 
Azt javasolom, hogy Önkormányzatunk vegyen részt a pályázaton az alábbi utcákkal: 
 
1. Katona J. u. ( Kassai u.-Dunadűlő u. között) 2270 m²,  
                                                             teljes bekerülési ktsg: 13.594.840.- Ft 
                                                                                                  
2. Árpád u. 3222 m² , 

        teljes bekerülési ktsg: 19.720.192.- Ft 
 
3. Táncsics M. u. (Koltói A. u. –Ady E. út között)- 3780 m²,  

        teljes bekerülési ktsg:  23.587.960.- Ft 
 
4. II. Rákóczi F. út (Koltói A. u. –Ady E. út között), bal pálya 1924 m², 

        teljes bekerülési ktsg: 11.413.764.- Ft 
 

A 4 db pályázat  11.196 m 2  útfelület felújítását jelenti, melynek  teljes bekerülési 
költsége :  68.316.756.-Ft  azaz kerekítve  68.360 eFt. A kerületi Önkormányzat által 
biztosítandó önrész e költség 50 %-a azaz  34.180 eFt 
 
Mind a négy utca szakasz forgalma kiemelkedő, a burkolatok elöregedtek . Az elmúlt 
évek ( az elmúlt öt év ) karbantartási, kátyúzási munkáinak értéke  ezen utca 
szakaszokon megközelíti a felújítás 50 %- os önrészét. 
 
A szükséges önrészek biztosítása a Gőz utca felújításának maradványából valamint 
a 2007 évi, északi pénz terhére megítélt útépítések maradványából lehetséges. Az 
átcsoportosítással érintett beruházások kivitelezése befejeződött, a beruházások 
lezárása folyamatban van. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg és az abban foglaltakat, hagyják jóvá. 
 
 
 
Budapest, 2008 május 09. 
 
 
 
 
                                                                                Orosz Ferenc 
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Határozati javaslatok: 

 
 
1./ 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „2008 évi Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának (TEUT) 
támogatására” pályázati felhívás alapján: 
 
   - pályázatot nyújt be a  XXI. Katona József u. ( Dunadűlő u.- Kassai u. között)  
     burkolat-felújítására.   
   - a pályázat 50%-os önrészét a 2008. évi költségvetésében  6.800 eFt   
     mértékben biztosítja. 
   - felhatalmazza a polgármestert nyertes pályázat esetében a támogatási  
     szerződés aláírására. 
 
          Határidő: elfogadásra:    azonnal 
 

            végrehajtásra: azonnal ill. a támogatási szerződés kézhezvétele 
                           után azonnal 

 
 
Felelős: Tóth Mihály  polgármester 
  előkészítésért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. 
                                         Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges 
 
2./ 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „2008 évi Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának (TEUT) 
támogatására” pályázati felhívás alapján: 
 
   - pályázatot nyújt be a  XXI. Árpád u. burkolat-felújítására.   
   - a pályázat 50%-os önrészét a 2008. évi költségvetésében 9.870 eFt mértékben  
     biztosítja. 
   - felhatalmazza a polgármestert nyertes pályázat esetében a támogatási szerződés 
     aláírására. 
 
     Határidő: elfogadásra:    azonnal 
 

  végrehajtásra: azonnal ill. a támogatási szerződés kézhezvétele után 
                                         azonnal 
 
Felelős: Tóth Mihály  polgármester 
  előkészítésért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. 
                                         Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető 
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges 
 
 
 
 
3./ 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „2008 évi Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának (TEUT) 
támogatására” pályázati felhívás alapján: 
 
  - pályázatot nyújt be a XXI.Táncsics M. u. (Koltói A. u. –Ady E. út között)  
    burkolat-felújítására. ”   
  - a pályázat 50%-os önrészét a 2008. évi költségvetésében 11.800 eFt  
    mértékben biztosítja. 
  - felhatalmazza a polgármestert nyertes pályázat esetében a támogatási  
    szerződés aláírására. 
 
     Határidő: elfogadásra:    azonnal  
 

  végrehajtásra:. azonnal ill. a támogatási szerződés kézhezvétele után 
                                          azonnal 

 
 
 
Felelős: Tóth Mihály  polgármester 
  előkészítésért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. 
                                         Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges 
 
 
 
4./ 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „2008 évi Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának (TEUT) 
támogatására” pályázati felhívás alapján: 
 
   - pályázatot nyújt be a  XXI. II. Rákóczi F. út (Koltói A. u. –Ady E. út között), bal  
     pálya burkolat-felújítására. ”   
   - a pályázat 50%-os önrészét a 2008. évi költségvetésében 5.710 eFt mértékben 
     biztosítja. 
   - felhatalmazza a polgármestert nyertes pályázat esetében a támogatási  
     szerződés aláírására. 
 
     Határidő: elfogadásra:    azonnal 
 

  végrehajtásra: azonnal ill. a támogatási szerződés kézhezvétele után 
                                         azonnal 
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Felelős: Tóth Mihály  polgármester 
  előkészítésért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. 
                                         Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges 
 

 
5./ 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Árpád u., Katona József u., Táncsics Mihály u., II. Rákóczi Ferenc út burkolat-
felújítása önrészét a Gőz utca felújításának 11.328 eFt maradványából, és a 2007 
évi, északi pénz terhére megítélt útépítések maradványából 22.852 eFt mértékben 
összesen 34.180 eFt összegben biztosítja. 
 
 

     Határidő: elfogadásra:    azonnal 
 

  végrehajtásra: a 2008 évi költségvetési rendelet módosításakor 
 
 
Felelős: Tóth Mihály  polgármester 
  előkészítésért: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges 
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                                                          1. számú melléklet 
 
 
Az előterjesztés tárgya: Javaslat KMFRT-TEUT-2008 évi útfelújítási pályázaton  
                                       való részvételre. 
 
 
 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve:    Halmos Istvánnéval,  Városgazdálkodási 
                                                     Ágazatvezetővel. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008. „         „ 
 
 

/név/ s. k. 
 

 
 
 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve:  Kernné Dr. Kulcsár Dórával, 
                                                   Igazgatási Irodavezetővel. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008. „          „ 
 
 

/név/ s. k. 
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