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Tárgy: Fejlesztési pályázat benyújtása a Fő utca egyik szakasza útburkolatának
felújítására

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda
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Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Szemes Ádám irodavezető, Városüzemeltetési Iroda
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dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen idén is pályázatot hirdetett az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának
fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a
mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati
tulajdonú, belterületi közlekedés infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A fenti fejlesztési célok közül az önkormányzat csak egyre adhatja be a pályázatát.
A pályázati alcélok között szerepel a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Előnyt
élveznek azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak
felújítására irányulnak.
Az elmúlt évben az Ady utca nyugati szakaszára, az Erzsébet és a Madách utca közötti
rész felújítására adott be az önkormányzat pályázatot, amely nem nyert támogatást.
A pályázat jellemzői:
- A benyújtási határidő: 2019. május 31.
- A támogatás jellege: vissza nem térítendő költségvetési támogatás
- A támogatás maximális mértéke: a fejlesztési költség 75%-a (önerő 25%)
- A maximálisan igényelhető támogatási összeg: 30 millió Ft
- A támogatás bruttó összeg, amelyből áfa nem igényelhető vissza
Benyújtandó dokumentumok:
• Árajánlat vagy tervezői költségvetés
• Saját forrás biztosítására vonatkozó határozat
• Tulajdoni lap az önkormányzati tulajdonjog igazolására.
• Fényképek
• Jogerős hatósági engedély vagy tervezői nyilatkozat, hogy a tervezéshez
nem szükséges hatósági engedély
• Műszaki leírás (építés éve, felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága,
építés jelenlegi és megvalósítandó technológiája)
Javaslom, hogy ebben az évben is nyújtsunk be pályázatot belterületi út felújítására, de
másik, helyi tömegközlekedéssel érintett utcára. A döntéselőkészítés során a választás
a Fő utcának arra a részére esett, ahol közlekednek menetrend szerinti autóbusz
járatok.
A Fő utca III. utcai „körforgalomtól” a VI. utcáig terjedő szakaszának felújítására
Dománszki József tervező készítette el a költségvetést (mely bruttó 118.000,- Ft-ba
került). Eszerint a felújítás várható költsége bruttó 33.411.243,- Ft (26.308.065,-Ft +
áfa).

Az útfelújítás főbb paraméterei:
• 559,6 méter hosszban az útburkolat 834,5 m2 hibájának kijavítása,
• 4.057 m2 új 4,5 cm AC 11 kopó réteg készítése,
• A 1.205 m2 padka lenyesése,
• A burkolat mellett két oldalon 65 cm széles 652,7 m2 dolomit nemesített padka
megépítése
A helyi tömegközlekedéssel érintett utcában az elmúlt időszakban történt
közműfelújítások (gázbevezetések) miatt az úttestből kivágott „ablakok”
helyreállításra nem minden esetben valósult meg jó minőségben, valamint a kb. 20
éves aszfalt elkopott, ezért a teljes útszakasz aszfaltozása mindenképpen szükséges.
Mivel útfelújítás esetén az önkormányzat nem igényli vissza az áfa összegét, ezért a
25%-os önerő összege 8.352.811,- Ft, az igényelt támogatás pedig 25.058.432,- Ft.
A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
fejlesztési pályázat benyújtásáról a Fő utca III. és VI. utca közötti szakaszán az
aszfaltburkolat felújítására
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
önkormányzat bruttó 25.058.432,- Ft összegű fejlesztési pályázatot nyújtson be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melynek
keretében a dombóvári 3521 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan, a
valóságban a Fő utca III. utca és VI. utca közötti szakasza aszfaltburkolatának
felújítását kívánja megvalósítani.
2. A Képviselő-testület a pályázat 8.352.811,- Ft összegű önerejét Dombóvár Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kidolgozására és annak
benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén a támogatói okirat aláírására.
Határidő: 2019. május 31. – a pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester

