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J a v a s l a t 

   

a „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” módosított című támogatási kérelem benyújtá-

sával kapcsolatos, többszörösen módosított 323/2016. (XII.29.) számú határozatának 

módosításáról  
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült:  

A képviselő-testület 2018. november 21-i ülésére 
 

Előterjesztő: 
 

Farkas Attila  

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szociális  Bizottság 
Pénzügyi és Telepü-

lésfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság 

nem igen  nem 
Készítette: 
 

Mészáros Sándor 
 

 
Vélemények: 

 
 
 

  

 
Megtárgyalás módja:          

 
nyílt ülésen 

 
Döntéshozatal:        

 
minősített  szavazattöbbséget 
igényel 

        PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Pásztó Városi Önkormányzat megtárgyalta és a 260/2018.(IX.3.) számú határozatával elfo-
gadta a Vidékfejlesztési Pályázati kiíráshoz (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) kapcsolódó, csökkentett 
tartalmú és összegű támogatói döntést és támogatta annak megvalósítását is.  
Ez azt jelenti, hogy a 70 117 148 Ft értékű, 90%-ban támogatott, vissza nem térítendő támo-
gatást a betervezett külterületi mezőgazdasági utak (hrsz:0128,0165,072) felújítására fordít-
hatja. Erő - és munkagép (traktor és tolólap) vásárlását a pályázat kiírója nem támogatta. Így a 
forrást a jelzett utak útburkolat alapjának és makadám-burkolatjának készítésére, a tervezett 
árkok, átereszek, stb. kialakítására, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozá-
sára lehet fordítani. Az utak másféle burkolatot, felületi zárást (például aszfalt, stb.) nem kap-
hatnak. A projekt megvalósítását követően a felújított utak műszaki állapotának folyamatos 
fenntartása szükséges, melyet évente fognak ellenőrizni. Ez egyébként kötelező minden ön-
kormányzati tulajdonú külterületi út esetében is. 
 
A projekt tervezett fizikai megvalósítása:  2019. január - 2019. október 
Záró kifizetési igénylés tervezett benyújtása:   2019. november  
Megítélt támogatás összege:   70.117.148,- Ft Bruttó 
Saját forrás, önerő összege:        7.790.807,- Ft Bruttó 
A projekt teljes költsége összesen:   77.907.955,- Ft Bruttó 
  
Útépítéshez felhasználható bruttó összeg:  72 454 399,- Ft 
Egyéb költségek bruttó összege:     5 453 556,- Ft 
           (Előzetés dokumentáció pályázathoz, ingatlan vásárlás 1,6 M Ft, tervezés, közbeszer-

zés, műszaki ellenőr, nyilvánosság.) 
Támogatási intenzitás:     90% 
A projekt utófinanszírozott: - előleg mértéke:  50% 
            - előleg maximális összege: 35 058 574,- Ft 
 
A projekt tervezett finanszírozása:  
1. 1. Mérföldkőig fel tudjuk használni a lehívható 35 M Ft előleget, valamint a saját erőnk 

50%-át, 3,9 M Ft-ot. Összesen kb: 39 M Ft-ot.  
2. Ezt követően 6 hónap alatt várható a 2. mérföldkőhöz kapcsolódó feladatellátás. Eddig 

lehívhatjuk az 1. mérföldkőhöz kifizetett számlaérték 90%-át, vagyis 35,1 M Ft-ot. Ez 
a gyakorlatban 4-5 hónap átfutást igényel. Feltételezve az utak 100%-os készültségi fokát 
(2019. október), megtörténhet a 2. lehívás. Ehhez is a kötelező 3,9 M Ft saját erőt kell 
biztosítani. 

3. Befejeződik az útépítés és minden ezzel kapcsolatos feladatellátás. Megtörténik a Záró 
kifizetés leadása. 

 Amennyiben a visszautalással és az előfinanszírozással valami gond adódna, a projek-
tet 3. ütemben hajtjuk végre (eredeti terv), szükség szerint 2020. I. negyedéves teljesí-
téssel, zárással. 

 
A Képviselő-testület 2016-ban a 303/2016 (XII.15.) és 323/2016.(XII.29.) számú határozatai-
val, 2017-ben a 14/2017. (II.6.) és a 15/2017. (II.6.) számú határozataival, valamint 2018-ban 
a 118/2018. (V.10.) és a 260/2018. (IX.3.) számú határozataival döntött az önkormányzati 
tulajdonú, kérelemben szereplő külterületi utak fejlesztésére vonatkozóan.  
  



3 
 

A 323/2016. (XII.29.) számú határozat 1. pontját a 15/2017.(II.6.) számú határozat módosítot-
ta, a 2. pontját változtatás nélkül hatályban hagyta.  
A projekt döntés előkészítő szakasza lezárult, a támogatói döntés megszületett, melyhez a 
323/2016. (XII.29.) számú határozat módosítása szükséges. Ez követően a Képviselő-testületi 
határozatok megfelelő felhatalmazást biztosítanak a módosított tartalmú, támogatású és finan-
szírozású külterületi útfejlesztési projekt megvalósítására. 

Határozati javaslat: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta „Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásá-
hoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése (kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázati fel-
híváshoz kapcsolódó 323/2016. (XII.29.) számú határozatának 1. és 2. pontjának módosításá-
ra tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza a 1942977593 iratazonosítójú támogatói okirat 
figyelembevételével: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat „Külterületi utak fejlesztése Pásztón” címmel a felhívás 1. 
célterületére benyújtott kérelemmel elnyert támogatással, a projektet 2019. évben tervezi 
megvalósítani.  
Az elnyert támogatással a projekt a 3060 Pásztó, Külterület 072 hrsz; a Külterület 0128 hrsz; 
és a Külterület 0165 hrsz; önkormányzati tulajdonú helyi közutak felújítását célozza.  
 
A projekt (1826930173) forrásösszetétele:  
A Projekt támogatás szempontjából elszámolható költségei összesen: 77.907.949,- Ft 
  Megítélt támogatás összege:  70.117.148,- Ft 
  Saját forrás, önerő összege:     7.790.807,- Ft 
  A Projekt teljes költsége összesen:  77.907.955,- Ft 
A képviselő-testület a saját forrás, önerő összegét 7.790.807,- Ft-ot, a 2019. évi  költségveté-
se terhére biztosítja, a költségvetési rendeletében megtervezi és jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, akadályoztatása esetén az Alpolgármes-
tert, az előleg igénylésére, valamint a projekt megvalósításának érdekében a további szüksé-
ges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: polgármester, alpolgármester 
Határidő: a projekt megvalósítása szerint 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
dr. Sándor Balázs 
      jegyző 
 
 
 Farkas Attila 
   polgármester 
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