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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívást tett közzé „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 

támogatására" címmel. 

A pályázat keretében Pest megyei települési önkormányzatok pályázhatnak belterületi utak 

felújítására, új belterületi utak létesítésére. A támogatás mértéke 85 % - 95 % között változik 

a pályázó adóerő képességének függvényében. Gödöllőn esetében 85 %. támogatási arány és 

20-50 millió forint támogatás igényelhető. Javaslom, hogy több kisebb út felújítására 

nyújtsunk be pályázatot, így csökkentett támogatói döntés esetén is megvalósítható marad a 

pályázati program. 

A pályázat keretében javaslom, hogy a Szent-György Albert utca és a Fürdő utca Faiskola 

tér és Isaszegi út közötti szakaszával pályázzon a város. Az utcák felújítását jelenlegi 

műszaki állapotuk indokolja. 

A Szent-György Albert utca szorosan kapcsolódik Pest megye Területfejlesztési 

koncepciójához, mivel a megyei K +F lehetőségek jelentős része a mezőgazdasághoz köthető, 

ezért a koncepció szerint a „ ... a Szent István Egyetem által jelentett innováció lehetőségét 

alkalmazni kell". Ahhoz, hogy az egyetemi K+F kapacitás jól hasznosítható legyen, 

elengedhetetlen az egyetem területére bevezető önkormányzati út felújítása. 

Az utca kb. 145 fm hosszúságú 10 m szélességű, mielőbbi felújítása az egyetemi bekötút 

szerepe miatt gyalogos és gépjármű használata miatt is javasolt a gyalogos járdával 

egyidejűleg. 

A Fürdő utca Faiskola tér és Isaszegi út közötti szakasza 280 fm hosszúságú, 6,00 m 

szélességű gyűjtőút, helyi autóbusz közlekedéssel és teherforgalommal. Az utcában az 

ELMŰ volt telephelyén és a Rákos-patak mellett is magániskolák működnek, így jelentős 

gépjármű forgalommal is terhelt az utca. Az utca Állomás utca és Isaszegi út közötti szakasza 

2010-ben új kopóréteget kapott, így másik felének felújítása is időszerű és indokolt. 

A tervezett útfelújítások előzetes tervezői költségbecslések alapján 59.758.370.- forintba 

kerülnek, így a tizenöt százalékos minimális önrészt figyelembe véve 8.963.756.- forint 

önrész biztosítása szükséges. (Fürdő utca: 40.390.870.- Ft, Szent-Györgyi Albert utca: 

19.367.500.- Ft.) A pályázatban tervezett utcák a középtávú önkormányzati útfejlesztési terv 



részeit képezik, így sikeres pályázat esetén a megvalósítás kedvezően hathat a város 

költségvetésére is. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az alábbi .határozati javaslatban foglaltak szerint 

támogassa a pályázat benyújtását. 

Gödöllő, 2017. január „ 

~örgy 

Határozati javaslat 

Gödöllő Város Képviselő-testülete egyetért a Nemzetgazdasági Minisztérium 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatására" című felhívására pályázat benyújtásával a 

Szent-György Albert utca és a Fürdő utca (Faiskola tér és Isaszegi út közötti szakasz) 

felújítására. 

Nyertes pályázat esetén az önkormányzat biztosítja a megvalósításhoz szükséges tizenöt 

százalékos, 8.963.756.- forint önerőt a 2017. évi költségvetési felhalmozási kiadások 

előirányzatának terhére. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Határidő: a pályázat benyújtására azonnal 


