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Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökségtől 2021. szeptember 9. napján érkezett levélben tájékoztatást kaptunk,
hogy a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretén belül a fővárosi kerületi
kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez
közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása
érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatást kíván nyújtani kerületünknek. A
támogatási kérelmünkhöz az igénydokumentációt 2021. szeptember 30. napjáig kell benyújtani,
melynek tartalmaznia kell az Eperföld utcára vonatkozó Képviselő-testületi határozatot az
önerő biztosításáról.
/*A rendkívüli ülésre történő benyújtás indoka:/
Tekintettel arra, hogy a 2021. szeptember 14. napján megtartott Képviselő-testületi
ülésre beterjesztett előterjesztések elkészítési határidejére még nem álltak
rendelkezésünkre a szükséges dokumentumok, az igénydokumentáció hiánytalan
benyújtása érdekében – figyelembe véve a benyújtási határidőt - rendkívüli Képviselőtestületi ülés összehívása vált szükségessé.
A Miniszterelnökség – mint Támogató – a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi,
valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat
nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési
támogatást kíván nyújtani azoknak a fővárosi kerületi önkormányzatoknak, amelyek a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznek a fővárosi kerület belterületén,
külterületén, valamint a főváros közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül
kapcsolódó, a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló földút szilárd
burkolattal történő ellátásához kapcsolódó, útépítésre vonatkozó engedélyezési tervvel.
A támogatott tevékenység megvalósításának véghatárideje: 2022. december 31.
Az igényelhető támogatás felső határa bruttó:
250.000,- Ft/folyóméter
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
2021. szeptember 30. 16.00 óra
A támogatási döntés legkorábbi időpontja:
2021. október 1.
A Támogató a nyertes kérelmezőkkel a támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül
támogatási szerződést köt. Támogató a támogatást az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87-88. §
rendelkezései alapján támogatási előlegként folyósítja a kedvezményezett részére.
Budapest XXIII. kerület, Soroksár területén az Eperföld utcára vonatkozó útépítésre és felszíni
csapadékvíz elvezetésre vonatkozó engedélyezési- és kiviteli tervek elkészítésére és
megvalósításhoz szükséges valamennyi létesítési engedély beszerzésére 2019. október 1.
napján tervezési szerződést kötöttünk a Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft-vel, melynek
keretében 2500. munkaszámon leszállításra került a Budapest, XXIII. kerület Eperföld utca
útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés tervdokumentációja.
A kerületünk tekintetében a támogatási feltételeknek a Budapest, XXIII. kerület Eperföld utca
útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése felel meg. Az Eperföld utca Budapest XXIII.
kerület Soroksár-Újtelep részén helyezkedik el. Az utca kötőanyag nélküli szemcsés
pályaszerkezettel rendelkezik, melynek csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. A
helyszíni sajátosságokból adódóan a tervezett aszfaltburkolatú út szélessége 5,0 méter,
kapubehajtók kialakításával, valamint aszfaltburkolatú gyalogjárdával. A felszíni csapadékvíz
elvezetésére zárt csapadékcsatorna épül, melynek befogadója a Dinnyehegyi út csapadékvíz2

csatorna.
Utca
Szakaszhatárok
megnevezése
Eperföld utca

Szent László utca
- Dinnyehegyi út

A projekt megvalósításához szükséges
műszaki ellenőri becsült költség bruttó:
A kiépítéshez szükséges becsült költség
tartalékkerettel (5%) együtt bruttó (27%
ÁFA):
Összesen:
Az igényelhető támogatási összeg (bruttó
250.000,- Ft/fm):
A projekt megépítéséhez szükséges saját
forrás bruttó:

Hossz
(fm)

Burkolat
területe
(m²)

211

1200

2.540.000,- Ft

127.000.000,- Ft
129.540.000,- Ft
211 fm x 250.000,- Ft = 52.750.000,- Ft
76.790.000,- Ft

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal pályázati eljárások rendjéről szóló összevont
szabályzata - II. Pályázatfigyelés, a pályázati igény jóváhagyásának döntés-előkészítése - 8.)
pontja szerint az Önkormányzat képviselő-testülete a pályázati szándékot kifejező döntéssel
egy időben jelöli ki a hivatalon belüli projektszervezet tagjait.
A Projektszervezet tagjaira tett javaslat:
projektvezető:

Kisné Stark Viola
osztályvezető
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
pénzügyi vezető:
Polonkai Zoltánné
osztályvezető
Pénzügyi Osztály
projekt koordinátor:
Kutai Rebeka Debóra
mélyépítő
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
pénzügyi munkatárs:
Iván-Mikulás Edina
gazdasági ügyintéző
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
pályázat készítő, szakmai megvalósító(k): Kisné Stark Viola
osztályvezető
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
Kutai Rebeka Debóra
mélyépítő
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
Javaslom, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyújtson be támogatási
kérelmet a szilárd burkolattal nem rendelkező Eperföld utca vonatkozásában, és a projekt
megvalósításához szükséges saját forrást, valamint a műszaki ellenőrzési költségeket biztosítsa a
2022. évi költségvetése terhére.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.
(IX. 27.) határozata a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd
burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán
található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd
burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatásra
kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség – mint Támogató – felé a Budapest, XXIII.
kerület Eperföld utca 195271/157 hrsz (szakaszhatárok: Szent László utca –
Dinnyehegyi út) útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése projekt
megvalósítása érdekében.

II.

az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges önrészt, azaz
bruttó 76.790.000,-Ft-ot Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évi
költségvetése terhére biztosítja.

III.

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapesti Útépítési Program 2021. évi
támogatási kérelmében és a projekt megvalósításában az Önkormányzat helyett- és
nevében teljeskörűen eljárjon, ideértve a támogatásról szóló megállapodások
megkötését, a projekt megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot terhelő
további anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével
nem járó jognyilatkozatok megtételét.

IV.

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelemhez szükséges
dokumentumok előkészítéséről, valamint a támogatási kérelem benyújtásáról
Határidő:
Felelős:

V.

2021. szeptember 30. 16.00 óra
Bese Ferenc polgármester

a Budapesti Útépítési Program 2021. évi támogatására hivatalon belüli projektszervezetet
állít fel, az alábbiak szerint:
A Projektszervezet tagjai:

projektvezető:
pénzügyi vezető:
projekt koordinátor:

Kisné Stark Viola
osztályvezető
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
Polonkai Zoltánné
osztályvezető
Pénzügyi Osztály
Kutai Rebeka Debóra
mélyépítő
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Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
pénzügyi munkatárs:
Iván-Mikulás Edina
gazdasági ügyintéző
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
pályázat készítő, szakmai megvalósító(k): Kisné Stark Viola
osztályvezető
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
Kutai Rebeka Debóra
mélyépítő
Beruházási és Vagyonkezelési Osztály
VI.

felhatalmazza a polgármestert a Projektszervezet tagjai megbízóleveleinek aláírására.

Az előterjesztést a Képviselő–testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati
javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Budapest, 2021. szeptember 23.

Kisné Stark Viola
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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