Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. január 17-én tartandó rendkívüli ülésére.

Tárgy: Külterületi helyi utak fejlesztése pályázat benyújtása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése
témakörben megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.2-6 kódszámú és „ Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” pályázat. Az első szakasz zárása 2017. február 6. napján
történik, így szükséges, hogy rendkívüli ülés keretében döntsünk a pályázat benyújtásáról.
A város régi adóssága az 52-es útról Balázspuszta irányába tartó 0188 hrsz-ú út felújítása,
mely most belefér az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati kezelésben lévő
külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi utak alépítményének és szilárd burkolatának
felújítása pályázati programba.
Itt egyeztetést folytattunk Fülöpszállás polgármesterével, hogy a mi útszakaszunkhoz
csatlakozó, de az ő tulajdonukat képező 0194. hrsz-ú – mely hosszában kb hétszere a mi
szakaszunknak – út vonatkozásában ők nyújtanak be pályázatot, mivel a pályázható 100
millió forintos keretösszegnél az önerő mértékénél kedvezményezett a 105/2015.(IV.23.)
Korm. rendelet szerint és ugyanakkor a pályázat elbírálásánál is 5 többletpontot kap a
pályázatuk.
A tárgyalás megegyezéssel zárulhat, ha hozzájárulunk, hogy az Izsák Város Önkormányzat
tulajdonát képező 0188 hrsz-ú, kivett út művelési ágú 1 hektár 0254 m2 i ingatlan
vagyonkezelői joga a pályázat megvalósítási idejére és az azt követő kötelező fenntartási
időszakra (5 év) átadásra kerüljön Fülöpszállás Község Önkormányzata részére.
Mivel Fülöpszállás várhatóan Szabadszállással konzorciumi szerződést köt – mivel nekik is
kétszeres útszakasz érintett – a pályázat benyújtásakor, így a fenti döntés után Izsák önállóan
adhat be pályázatot az „ Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben
lévő, külterületi, már meglévő földutak: stabilizálására, alapépítményének és szilárd
burkolatának kialakítására.
A forgalmi szempontok alapján két földútra vonatkozásában teszek javaslatot:
1.) Izsák- Agárdy összekötő földút
Hossza: 2000 fm, szélessége 3,5 méter.
Műszaki tartalom: 25 cm vastag útalap,

-25 cm vastag kiékelés,
2 rétegű bitumenes felületi zárás.
Tervezett nettó költség: 43.750.000 Ft.
Tervezett bruttó költség: 55.562.500 Ft
2.) Izsák- Ágasegyházi út, Nagy Balázs dűlő összekötő földút
Hossza: 2700 fm, szélessége: 3,5 méter
Műszaki tartalom: 25 cm vastag útalap,
5 cm kiékelés
Tervezett nettó költség: 34.965.000 Ft
Tervezett bruttó költség: 44.405.550 Ft
A két munka összesen bruttó költsége: 99.968.050 Ft. Izsák város a kedvezményezett járások
területéhez tartozik, így 15 százalékos önerőt kell biztosítania, ennek összege: 14.980.208,-Ft.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal, míg
legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előleg igénylését is) a
vonatkozó ÁÚF.8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia(
Önkormányzati rendelet). A támogatási előleg a megítélt támogatás 50 százaléka.
Tisztelt Képviselő-testület!
Mivel a felhívás 1. számú célterületére országos szinten 14,7 milliárd forint áll rendelkezésre
és Izsák szerepel a kedvezményezett települések között, így javasolom a szükséges döntések
meghozatalát és a pályázat benyújtását.
I z s á k, 2017. január 13.
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