PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kondoros Város Önkormányzata a magánerős lakossági útépítésre pályázatot hirdet a 2015.
évi költségvetés fejlesztési tartalék keretének terhére.
2015-ben az első körben, 2015. június 30-ig beérkező lakossági utca társulások pályázatainak
engedélyezési és kiviteli tervei készülhetnek el, az építési munkák tervezetten 2015.
szeptemberétől fognak megvalósulni.
1. A pályázat célja:
Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak kiépítése, azaz a városban meglévő földutak
szilárd burkolattal való ellátása útépítési érdekeltségi hozzájárulás felhasználásával. (Az út:
gyalogosok és járművek közlekedésére szolgáló közterület.)
2. Az útépítés műszaki tartalma:
Útépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat és földpadka megépítése.
A támogatás mértéke a teljes beruházási költség maximum: 80 %-a.
Jelen pályázati kiírás szempontjából a forgalomba helyezési, szakhatósági és a beruházási
költségek az alábbiak összege:
a./ a tervezési, engedélyezési költségek, forgalomba helyezés, szakhatósági díjak, illetékek,
b./ a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott út, járda vagy
más közterület hatósági engedélyben, illetve kezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki
tartalmú helyreállításának költségét.
c./ a közmű-felülvizsgálatok, üzembe helyezés, geodéziai bemérés költsége,
d./ műszaki ellenőri díj, közműkezelők által előírt szakfelügyeleti díjak,
e./ az a./, b./, c./, d../ pontokban foglalt munkákat terhelő általános forgalmi adó.
Amennyiben településfejlesztési, településrendezési szempontok vagy más közérdek miatt a
lakosság műszakilag indokolt közvetlen szükségleteit meghaladó kapacitást, műszaki tartalmat
vagy magasabb minőségű színvonalat indokolt megvalósítani, az emiatti költségkülönbözet a
támogatáson felül az önkormányzatot terheli.

A pályázati támogatás tényleges mértéke: 2015. évben 30 millió Ft. Az éves költségvetésben
és a pályázati lehetőségeken túl a beérkező érvényes pályázatok számának, összegszerű
költségigényének ismeretében a támogatás módosítható.
Az önkormányzat költségvetési fedezet hiányában a pályázatot tartalék listára teszi és a
megvalósítást a következő évekre ütemezi. A pályázatok ütemezését az önkormányzat települési
érdekből módosíthatja.

3. A pályázók köre:
Támogatást igényelhetnek az építendő út érdekeltek közösségei, ha vállalják a közút
megépítését, földút szilárd burkolattal való ellátásában anyagilag közreműködnek.
Érdekelteknek számítanak a pályázat tárgyát képező utcához csatlakozó ingatlantulajdonnal
rendelkező jogi és nem jogi személyek (a közút használatában közvetlenül érdekelt
ingatlantulajdonosok).
4. A jelentkezés módja:
A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása a kiírás mellékletét képező pályázati űrlapnak megfelelően
történhet. A részletes pályázati kiírást és a pályázati űrlapot a mellékleteivel a Kondorosi Közös
Önkormányzati Hivatal Beruházási Osztályán 5553 Kondoros, Hősök tere 4 – 5. (továbbiakban:
beruházási osztály) lehet beszerezni. A pályázatokat 2 példányban (1db eredeti és 1 db másolati
példányban) 2015. június 30-án du. 16 óráig lehet benyújtani ugyanitt , ill. a pályázat és az űrlap
letölthető a hivatal honlapjáról. Elérhetőség: www.kondoros.hu

5. Pályázati feltételek:
A fejlesztési tartalékból azon közútépítés támogatható, amely a közút használatában érdekelt
lakosság és az önkormányzat útépítési együttműködése alapján valósul meg.
Az önkormányzat azon érdekeltek közösségével köt útépítési együttműködési megállapodást
és nyújt pénzügyi támogatást az útépítéshez, amely közösség az útépítés becsült kivitelezési
költségeihez viszonyítva arányában legalább 20 %-os hozzájárulást vállalja.
A pályázat érvényességének további feltétele még, hogy az útépítési együttműködésben az út
használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vegyen.
Az érdekeltségi hozzájárulás egy része sem váltható ki természetbeni hozzájárulással.
Vonatkozó jogszabályok: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv., Kondoros Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési érdekeltségi hozzájárulásáról szóló 21/2007.
(VIII.16.) rendelete.
6. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése:
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a kivitelezés megkezdése előtt kell befizetni az
önkormányzathoz az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 3,5 méter szélességű betonút esetében 150.000.Ft/ingatlan.
Az érdekeltségi hozzájárulások, befizetések fogadására az önkormányzat elkülönített
számlát nyit a számláját vezető pénzintézetnél.

7. Elbírálás:
A pályázatokat Kondoros Város Önkormányzat Pénzügyi,
Mezőgazdasági és Ügyrendi Bizottsága bírálja el 2015. július 15–ig.

Településfejlesztési,

8. Az elbírálás szempontjai:
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a./ a pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban előírt szempontoknak, tartalmi
követelményeknek.
b./ az építendő útszakasz érintkezik-e szilárd útburkolattal.
c./ az építendő útszakasz hossza, érintett ingatlanok száma.
d./ az építendő útszakasz városi szintű közlekedéstechnikai és közúthálózati szerepének
fontossága.
e./ a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, településfejlesztési, településrendezési
szempontok.
f./ az útalappal nem rendelkező utcák előnyt élveznek.
Az útépítések mielőbbi megvalósítása érdekében a beruházási osztály elvégzi az előkészítési
munkákat annak érdekében, hogy a pályázatok elbírálását és az engedélyezési tervek
megrendelését zökkenőmentesen el lehessen végezni.
Az osztály a benyújtott pályázatokat feldolgozza, bírálatra előkészíti és a bírálati szempontok
alapján rangsorolt javaslatot tesz a támogatható pályázatokra. A pályázattal érintett utakat
felméri, a felmérés eredményét egyezteti az érdekeltek képviselőjével.
A nyertes pályázókkal Kondoros Város Önkormányzata együttműködési megállapodást köt.
9. Az útépítési alap felhasználásának menete:
- A bizottság döntését követően az önkormányzat a nyertes pályázóközösséggel útépítési
együttműködési megállapodást köt az eredményhirdetést követő 30 napon belül.
- A közösség az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét az önkormányzatnak befizeti az
együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
- Az önkormányzat a pályázatban szereplő munka műszaki tartalmának megfelelően a
terveket elkészítteti, engedélyezteti.
- Az önkormányzat a közösség képviselőjének bevonásával az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelően, a hozzájárulás összegét kiegészítve az önkormányzati
forrással a beruházást Kondoros Város Önkormányzat Települési Szolgáltató
Intézményével megvalósítatja.
- Az önkormányzat gondoskodik a beruházás megvalósításáról.
A beruházói feladatok ellátásához (lebonyolítás, műszaki ellenőrzés) a beruházási osztály
közreműködőként külső szervet vehet igénybe.
- Az elkészült létesítmény az önkormányzat tulajdonába kerül, a fenntartás az önkormányzat
útkezelői feladatát képezi.
A pályázattal kapcsolatos további információk az Önkormányzati Hivatal Beruházási Osztályán
(5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.) kaphatók. (Bánkuti Gábor osztályvezető Tel.: 66/589-324)
Kondoros, 2015. június 2.
Kondoros Város
Önkormányzata

