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Előterjesztés
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. október 16.-án tartandó ülésére az „Ady Endre és Toldi utca fejlesztése és
felújítása” tárgyú pályázat benyújtásának lehetőségéről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Programján belül „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak fejlesztése” című pályázatok finanszírozására 2 milliárd forint összegű keret
áll rendelkezésre, melyet várhatóan 20 darab pályázat támogatására ajánlanak fel. A
támogatás célja az önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső
tehermentesítő utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő
kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése,
valamint a központi lakott területek tehermentesítése.
Néhány fontosabb adat, a pályázattal kapcsolatban:
Pályázók köre:
Települési önkormányzatok
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: 90 %
Támogatás összege: minimum 50 millió Ft
maximum 250 millió Ft
Önerő mértéke:
a megvalósítandó projekt elszámolható költségének 10 %-a
Előleg mértéke:
a támogatott projekt igénybe vehető előlege a támogatás 25 %-a
Pályázatok benyújtásának:
Ideje: 2011. szeptember 15. – 2012. január 30.
Helye: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Középfasor 1-3.
A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy fejlesszük és felújítsuk a következő két utcát:
Ady Endre utca: Gyűjtőúttá fejlesztés kétoldali szélesítéssel, mely 1,5 m szélesítést jelent, így
a 4 m széles út 5,5 m-re szélesedne.
Régi aszfaltréteg eltávolítása, és új készítése.
Gyűjtőúttá fejlesztés kétoldali szélesítéssel, mely 1,5 m szélesítést jelent, így
Toldi utca:
a 4 m széles út 5,5 m-re szélesedne.
Régi aszfaltréteg eltávolítása, és új készítése
Ezek az utcák rendelkeznek csatornahálózattal, mely követelmény a pályázat
beadásához.

A pályázat keretén belül elszámolhatók:
o A pályázati felhívásban szereplő útmutató feltételeinek teljesítéséhez szükséges
háttértanulmányok költségei (amennyiben szükséges)
o Szükséges engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, műszaki tervek, tulajdoni
lapok, térképmásolatok, és ezek hatósági díjának költségei.
o Minősítési terv készítése.
o Örökségvédelmi hatástanulmány készítése és régészeti feltárás előzetes felmérő
munkálatainak végrehajtása.
o Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek.
o Jogszabályi előírás esetén a munka jellegének megfelelően szakirányú tervellenőrzés
költsége.
o Építési műszaki ellenőr díja
o A megvalósulás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak,
független minőségvizsgálati labor költsége.
o Zajmérés költsége (ha szükséges)
o ÁFA, valamint más adók és közterhek
A pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítése elszámolható, viszont szükséges annak
megelőlegezése, melyet az Önkormányzat 2012-es költségvetése biztosíthatna.
Határozati javaslat:
Füzesgyarmat város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi Terv keretén
belül „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” elnevezésű DAOP-3.1.1/B-11
kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat előkészítéséhez szükséges költségeket, a 2012. évi
költségvetésben biztosítja.
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