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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapesti Útépítési Program első
ütemének keretében a fővárosi kerületi, belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd
burkolattal történő ellátása érdekében 2018. november 27-én támogatási kérelmet nyújtott be a
430/2018. (XI.20.) számú határozatnak megfelelően.
A Miniszterelnökség 2019. február 5-én kelt támogatási döntése alapján, az igényelt
871.200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás megítélésre került Soroksár részére. A
GF/JSZF/103/3/2019 számú támogatási szerződés 2019. március 7-én aláírásra került. A
Budapesti Útépítési Program első ütemében, a 2019. évi kormányzati forrás segítségével 15
darab földútszakasz, 3.814 fm hosszon kap szilárd burkolatot és felszíni csapadékvíz elvezetést.
A kivitelezés folyik, a támogatott tevékenység befejezésére vonatkozó határidő 2020. június
30.
A négyéves Budapesti Útépítési Program célja, hogy annak végére minden belterületi földút
szilárd burkolatot kapjon a fővárosban. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban 2020. évi Kvtv.) az 1. melléklet XI.
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 8. jogcímen 5 milliárd
forintot irányozott elő a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a
közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak
szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására (II. ütem).
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 jogerős vagy végleges
hatósági engedéllyel vagy – ennek hiányában – a hatósági engedély megszerzésére irányuló
eljárás megindítását igazoló dokumentummal.
A támogatott tevékenység megvalósításának véghatárideje:2021. június 30.
Az igényelhető támogatás felső határa bruttó
250.000,- Ft/folyóméter
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
2020. március 31. napján 16.00 óra
A támogatási döntés legkorábbi időpontja:
2020. április 01.
A Támogató a nyertes kérelmezőkkel a támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül
támogatási szerződést köt. Támogató a támogatást az Ávr. 87-88. § rendelkezései alapján
támogatási előlegként folyósítja a kedvezményezett részére.
Budapest XXIII. kerület területén hét különálló utcára vonatkozó útépítésre és felszíni
csapadékvíz elvezetésre vonatkozó engedélyezési- és kiviteli tervek elkészítésére és
megvalósításhoz szükséges valamennyi létesítési engedély beszerzésére 2017. november 20-án
tervezési szerződést kötöttünk a Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft-vel, melynek keretében többek között - 2376/2017. és 62/2017. tervszámon leszállításra került a Budapest, XXIII.
kerület Karmazsin utca útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés tervdokumentációja.
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A kerületünk tekintetében a támogatási feltételeknek a Budapest, XXIII. kerület Karmazsin utca
útépítés és felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítése felel meg. A Karmazsin utca Budapest
XXIII. kerület Soroksár Orbánhegy részén helyezkedik el, mely terület enyhén dombvidék
jellegű. Az útszakasz kötőanyag nélküli szemcsés pályaszerkezettel rendelkezik, melynek
csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. A helyszíni sajátosságokból adódóan a
tervezett aszfaltburkolatú út szélessége 4,5 méter, kapubehajtók kialakításával, valamint 1,0
méter szélességű, kétoldali aszfaltburkolatú gyalogjárdával. A felszíni csapadékvíz
elvezetésére zárt csapadékcsatorna épül, melynek befogadója az orbánhegyi csapadékvízfőgyűjtőcsatorna.

Utca
megnevezése

Karmazsin utca

Szakaszhatárok

Hossz
(fm)

Burkolat
területe (m2)

Házikert utca –
196395/4 hrsz.

429

1 931

Útépítés és
Csapadékvíz elvezetés
kiépítésének tervezői
becsült költsége
(nettó)
128.236.706,- Ft

Tartalékkeret
5%

6. 411. 835,- Ft

Útépítés és
Csapadékvíz elvezetés
kiépítésének becsült
költsége
(bruttó)
171.003.647,- Ft

A kiépítéshez szükséges becsült költség tartalékkerettel (5%) együtt nettó:
134.648.541,-Ft
A kiépítéshez szükséges becsült költség bruttó (27% ÁFA):

171.003.647,-Ft

Az igényelhető támogatási összeg (bruttó 250.000,- Ft/fm):
429 fm x 250.000,- Ft = 107.250.000,- Ft
A projekt megépítéséhez szükséges saját forrás bruttó:

63.753.647,-Ft

A projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri becsült költség bruttó:
3.420.000,- 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 Városüzemeltetési Osztály
- pénzügyi vezető: Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály
- projekt koordinátor: Szabó Bernadett beruházó Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
- pénzügyi munkatárs: Pappné Handzel Lidia ÁFA analitikus,előirányzat módosító,
köt.-vállalás nyilv., osztályvezető-helyettes Pénzügyi Osztály
- pályázat készítő, szakmai megvalósító(k): Kisné Stark Viola osztályvezető
Szabó Bernadett beruházó
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Javaslom, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyújtson be támogatási
kérelmet a szilárd burkolattal nem rendelkező Karmazsin utca vonatkozásában, és a projekt
megvalósításához szükséges saját forrást, valamint a műszaki ellenőrzési költségeket biztosítsa a
2020. évi költségvetése terhére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati
javaslatok elfogadására.
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Határozati javaslat:
1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020.(III. 10.) 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 Karmazsin utca (Házikert utca – 196395/4 hrsz.) útépítés és felszíni csapadékvíz
elvezetés kiépítése projekt megvalósítása érdekében.

Utca
megnevezése

Szakaszhatárok

Hossz
(fm)

Burkolat
területe (m2)

Karmazsin utca

Házikert utca –
196395/4 hrsz.

429

1 931

Útépítés és
Csapadékvíz elvezetés
kiépítésének tervezői
becsült költsége
(nettó)
128.236.706,- Ft

Tartalékkeret
5%

6. 411. 835,- Ft

Igényelhető támogatási összeg:

Útépítés és
Csapadékvíz
elvezetés
kiépítésének
becsült költsége
(bruttó)
171.003.647,- Ft

107.250.000,- Ft

A projekt megépítéséhez szükséges saját forrás:

63.753.647,-Ft

Műszaki ellenőrzés:

3.420.000,- Ft

II.

az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges önrészt, azaz
bruttó 63.753.647,-Ft-ot, valamint a műszaki ellenőrzésre 3.420.000,- Ft-ot Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2020. évi költségvetése Tartalékok
Céltartalékok Tartalék képzés sora terhére (50.000 eFt) és Tartalékok Céltartalékok
Egyéb célú tartalékok sora terhére (17.174 eFt) biztosítja.

III.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapesti Útépítési Program 2020. évi
támogatási kérelmében és a projekt megvalósításában az Önkormányzat helyett- és
nevében teljes körűen eljárjon, ide értve 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:
2020. március 31.
Felelős:
Bese Ferenc polgármester

V.

A Budapesti Útépítési Program 2020. évi
projektszervezetet állít fel, az alábbiak szerint:
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támogatására

hivatalon

belüli

A Projektszervezet tagjai:
projektvezető:
Kisné Stark Viola osztályvezető
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
pénzügyi vezető:
Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály
projekt koordinátor: Szabó Bernadett beruházó
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
pénzügyi munkatárs: Pappné Handzel Lidia ÁFA analitikus,előirányzat módosító,
köt.-vállalás nyilv., osztályvezető-helyettes Pénzügyi Osztály
pályázat készítő, szakmai megvalósító(k): Kisné Stark Viola osztályvezető
Szabó Bernadett beruházó
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
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, 2020. február 25.

Kisné Stark Viola
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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Egyeztető lap
Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal
történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására
1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály - osztályvezető
Észrevételeim/javaslataim: Az előterjesztéssel egyetértek.

Budapest, 2020. február 25.
……………………………
aláírás
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