
E L Ő T E R J E S Z T É S 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtására 

 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázati felhívás tett közzé az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására.  

A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 

minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 

feltételeinek javítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a 

mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, 

belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztésének megvalósulása. 

Pályázati alcél: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

(a továbbiakban Kvtv.)  3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 

támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

A felújítás összhangban van a város útfelújítási programjával, annak szerves részét képezi. Ezen 

pályázati felhívás tartalmilag és összegszerűségében lefedné az út felújításához szükséges 

költségeket, amely alapján egy jól közlekedhető és minőségi utat kapnánk.  

Az igényelhető támogatás összege maximum 40 millió Ft (fejlesztési költség max. 65%-a). 

A pályázati kiírás alapján a város tömegközlekedést érintő út- és járdaszakaszainak állapotát  

figyelembe véve javasolt a Sátoraljaújhely, Balassi Bálint utca (Hrsz.: 1170) – Dózsa György 

utca (Hrsz.: 1246/5)  híd utáni része út- és járda felújítása a Rákóczi utcától a Diana utcai 

csomópontig. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

75. § (2) bekezdés c) pontja alapján a kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra 

vonatkozóan, hogy a saját forrás rendelkezésre áll, valamint hogy a támogatásból megvalósuló 

beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 

megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja. 

 

A beruházás összköltsége    63.606.489 Ft 

Támogatási igény     40.000.000 Ft 

Saját forrás      23.606.489 Ft 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2021. március 12., a felhívás szerint a beérkező 

pályázatokról 2021. június 30. napjáig születik döntés. A támogatás felhasználásának végső 

határideje 2022. december 31.  

 

A pályázati kiírás alapján a város útfelújítási programját figyelembe véve javasolt a pályázat 

benyújtása a határozati javaslat mellékletében foglalt szerint a Sátoraljaújhely, Balassi Bálint 

utca – Dózsa György utca híd utáni része út- és járda felújítására a Rákóczi utcától a Diana 

utcai csomópontig.  

 

 

Sátoraljaújhely, 2021. március 11.  

 

        Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk. 

                   aljegyző 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…./2021. (      ) határozata  

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázati kiírás keretében az alábbi alcélra 

történő pályázat benyújtásáról határoz: 

 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcél 

- Sátoraljaújhely, Balassi Bálint utca (1170 hrsz.) és Dózsa György utca (1246/5 hrsz.)  

híd utáni részének – Rákóczi utcától a Diana utcai csomópontig - út- és járda felújítása 

az határozat 1. sz. melléklete szerint.  

 

A beruházás összköltsége:    63.606.489 Ft 

Támogatási igény:     40.000.000 Ft 

Saját forrás:      23.606.489 Ft 

 

A pályázat elnyerése esetén a képviselő-testület Sátoraljaújhely Város önkormányzata 2021 

vagy 2022. évi költségvetésében a szükséges önerőt (saját forrást) biztosítja, valamint a 

támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti 

rendeltetésének megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – 

használja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció határidőre történő benyújtására. 

Határidő: 2021. március 12. 
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Szakterv:

Részművelet:

Tárgy: Munkaszám:

Dátum:

Méretarány:

Alapszint:

Rajzszám:

2021. március

Gombár Péter

Tervező: Szaktervező:

Nytsz:Nytsz:Nytsz: KÉ-K 05-1692

Tervfázis:

U - 1.

VT_3/2021_P

Balti

Szaktervező: Szaktervező:

Nytsz:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
Mobil: +36 70 503 8528

Megbízó: Tervező: Via-Terra 3. Kft.
3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza út 12/B.
Mobil: +36 30 543 7328
MMK nyilvántartási szám: C-05-00174

Helyszínrajz

Útépítés, Víztelenítés, Forgalomtechnika

Ez a terv a Via-Terra 3. Kft. szellemi tulajdona

Sátoraljaújhely, Balassi Bálint utca 
útfelújítása
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