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ELŐTERJESZTÉS

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra
benyújtandó pályázatról

Tisztelt Képviselő-testület!

A  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  az  államháztartásért  felelős  miniszter
egyetértésével  a 2022-es évre is meghirdette az önkormányzati  feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására vonatkozó pályázatot.

A  támogatás  céljai  között  az  idei  kiírásban  is  szerepel  a  belterületi  utak,  járdák,  hidak
felújítása  mint  alcél.  Ennek  keretében  lehetőség  nyílik  önkormányzati  tulajdonú,  belterületi
közlekedési  infrastruktúra  fejlesztés megvalósítására.  A  pályázaton  vissza  nem  térítendő
költségvetési támogatás igényelhető. A maximálisan igényelhető támogatás összege az érintett alcél
vonatkozásában  a  10 000 fő  lakosságszám feletti  települések  esetében  40 millió  Ft.  A támogatás
maximális  mértéke  függ  a pályázó települési  önkormányzat  egy lakosra  jutó adóerő-képességétől.
Hatvan város esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján a támogatás maximális mértéke a
belterületi utak, járdák, hidak felújítása esetén a fejlesztési költség 50%-a.

Az  önkormányzati  tulajdonú  utak,  járdák  állapotát  a  Hatvani  Polgármesteri  Hivatal
munkatársai nyilvántartják, folyamatosan felülvizsgálják az utak, járdák állapotát. A felújításra váró
utcák, járdák között szerepel a Batthyány utca. Nyertes pályázat esetén ennek az utcának az 5. és a
44. számú ingatlan közötti szakaszának felújítására kerülhetne sor, ami magában foglalja a meglévő
burkolat  felmarását  és  új  aszfaltburkolat  terítését,  a  padka  nyesését,  a  földárok  rendezését  és  a
süllyesztett  szegélykövek pótlását és cseréjét. A felmérések eredményeképpen a tervezett  felújítási
munkálatok  becsült  költsége  összesen  bruttó  80.295.608,-  Ft. A  fentiek  és  a  pályázati  kiírás
értelmében  a  pályázat  benyújtásához  40.295.608,-  Ft pályázati  önerőt  szükséges  biztosítani.  A
pályázatban igényelt támogatás összege 40.000.000,-Ft. A pályázati adatlap benyújtási határideje az
Ebr42 elektronikus felületen: 2022. február 4.

A  pályázat  előkészítésére,  lebonyolítására  a  226/2018.  (III.  29.)  számú  képviselő-testületi
határozattal  elfogadott  Pályázati  és  projekt  eljárásrendi  szabályzat  alapján  munkacsoportot  kell
választani. A munkacsoportba az adott területen szakértelemmel rendelkező külsős szakértő, települési
képviselő, bizottság nem képviselő tagja, valamint a hivatal munkatársai választhatók.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi  határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  az  „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra, amelynek célja a hatvani
Batthyány  utca  5.  és  44.  számú  ingatlan  közötti  szakaszának  a  felújítása.  A  pályázat  becsült



összköltsége  bruttó  80.295.608,-  Ft.  Az  igényelt  támogatási  összeg  40.000.000,-  Ft.  A  pályázat
benyújtásához 40.295.608,- Ft pályázati önerő szükséges.  A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város
Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok,
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2022. február 4. (pályázat benyújtásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  „Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló
fejlesztések  támogatása” című  pályázati  felhívásra  benyújtandó  pályázat  előkészítésére  és
lebonyolítására  pályázati  munkacsoportot  választ.  A munkacsoport  a  226/2018.  (III.  29.)  számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles
eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Rátkai Attila főépítész;
3.) Baranyi Lajosné osztályvezető;
4.) Vojtek Nikoletta pályázati ügyintéző.

Határidő: 2022. február 1. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. január 19.

                                                                            

         Horváth Richárd
polgármester

Látta:
              dr. Kovács Éva
                      jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat (becsült 

összköltség: bruttó 80.295.608,- Ft, az igényelt támogatási összeg 40.000.000,- Ft)  

benyújtásához, a 40.295.608,- Ft pályázati önerőhöz szükséges pénzügyi forrás Hatvan 

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 

Hatvan, 2022. január 19. 

 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 

 


