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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

B 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan .hu
S 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056
www. dunavarsan , hu

ELOTERJESZTES
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 24-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/898/2022.

Tárgy: Javaslat a "TOP_Plusz_1. 2. 3 21 Belteriileti utak
fejlesztése" tárgyúpályázatbenyújtására
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2022. február 8-ai ülésen döntött a TOP PIusz-1. 2. 3-21. számú

támogatási kérelem benyújtásáról. A Széchenyi Terv Plusz keretébeu jelent meg a TOP_PIusz-1. 2. 3-

21. számúfelhívás. A felhívás önállóantámogathatótevékenységeiközöttszerepel a belteriileti utak
fejlesztése. A pályázati feltételeknek azon helyi közutak felelnek meg, melyek elsosorban
közintézményeketközelitenek meg, továbbákömyezetükben szolgáltató, ipari, kereskedelmi egységek
találhatóak, valamint belterületi gyűjtőutak, vagy országos közúthoz kapcsolódnak.

A pályázatbenyújtásáhozengedélyezésitervdokumentációés megkezdett engedélyszükséges,
az elbírálásnál alapvető szempont, hogy biztosított legyen az akadálymentesités zebra, illeh'e taktilis

elemek kerüljenek lehelyezésre, járdafelújítást tartahnazzon, valamint forgalomcsillapítási elemek
kerüljenek lehelyezésre. Ezen feltételeknek felelhet meg a Békeutca felújítása, mely magábanfoglalja
a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint az 51. számú foút kezelőjének műszaki jóváhagyása mellett az
országos közút-helyi közút találkozási csomópontjának felújítását, az 51. számú főúton a
Nagyvarsányi településrész kömyezetében gyalogosátkelőhely kialakítását, továbbá annak

közvilágítását, valamint az odavezetö járda felújítását. Az igényelhető maximális támogatás bmttó
250.000.000 forint, a támogatásintenzitása 100 %. A pályázatbenyújtásánakhatárideje:2022. április
15.

A Képviselő-testület 16/2022. (11. 8. ) számú határozatának muszaki tartalma kiegészítésre keriil
a pályázati felhfvás követelményeinek megfelelően, mely előírja belterületi gyűjtőút felújítását, ezért a
Bartók Béla utca Béke utca-Sport közötti szakasza, valamint a Sport utca Bartók Béla utca-Kertész
utca közötti szakasza is felújításra kerül, illetve a Sport utca Bartók Béla utca-Kertész utca közötti

szakaszán járda felújítására is sor kerülne. A kiegészitö műszaki tartalom tekintetében a pályázati
dokumentáció beuyújtásához szükséges tartalom keriil kidolgozásra, a megfelelő tervezői
koltségbecslés elkészítésével, nyertes pályázat esetén készülhet majd ezen szakaszokról kiviteli terv.
A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a 16/2022. (II. 8.) számúhatározatáthatályán kívül helyezi;
b) pályázatot nyújt be a TOP_Plusz_1. 2.3_21 azonosítószámú pályázatra, belterületi utak
fejlesztésére, Dunavarsány, Béke utca, Bartók Béla utca (Sport utca - Béke utca közötti
szakasz), valamint a Sport utca (Bartók Béla utca - Kertész utca közötti szakasz)
felújítására, járda és zebra fejlesztésére;
c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pályázati támogatási kérelem
aláírására, valamint a további szükségesintézkedésekmegtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgárinester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Dunavarsány, 2022. február 23.
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Az előterjesztés törvényes:
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