
 

Budapest Főváros IV. kerület  

ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

 1041 Budapest, István út 14. 

 231-3141, Fax.: 231-3151 

mszabolcs@ujpest.hu 

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség: 

BP04ONKO, KRID: 358468376 

ALPOLGÁRMESTERE 

 

ID 114 601 0024 
Management System 

MSZ EN ISO 9001:2015 

valid until: 2019.06.25. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő – testület 2019. április 25-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat fejlesztési támogatásra kiírt pályázat benyújtására és önrész biztosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel pályázatot 

hirdetett az alábbi témakörben: 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

 

Pályázati alcélok (csak 1 alcél pályázható): 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 

intézményfejlesztés)  

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitás 

bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása,  

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése,  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 

létrehozása  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  

 

A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály az alábbi utcaszakaszok út- és járdaburkolat 

felújítását javasolta megpályázni. 
 

1. Berzeviczy Gergely u. (Károlyi István u. - József Attila u. között) (hrsz.: 72197,72198) 

útpálya és kétoldali járda felújítása, járda esetében a Károlyi István utca és József Attila 

utca között a Duna felőli oldalon szélesítéssel, Liszt Ferenc utca és József Attila utca 

között keleti oldalon megmaradó szélességben. A felújítás a főváros egyik legjelentősebb 

zsinagógája előtti járda szélesítéssel járó felújítását valamint az útpálya rekonstrukcióját 
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tartalmazza.  

 

Becsült költsége: 71 817 900 + ÁFA = 91 208 733 Ft 

 

2. Venetiáner utca (Lőrinc u. - Deák Ferenc u. között) (hrsz.:72203) útpálya felújítása, 

ahol az Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 

(EGYMI) előtti járdaszakasz korábbi felújításához kapcsolódva kerülne felújításra a 

teljes útpálya szerkezete 

 

Becsült költsége: 24 082 600 + ÁFA = 30 584 902 Ft 

 

Teljes költség: 95 900 500 + ÁFA = 121 793 635 Ft 

A támogatás mértéke: 50 000 000 Ft 

Önerő: 71 793 635 Ft 

 

A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár online felületén (ebr42) és papír alapon történik. 

Az elektronikus feltöltés lezárásának határideje 2019. május 31., a papír alapon történő benyújtás 

határideje 2019. június 3. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a megvalósításhoz 

kapcsolódó önrész biztosítását támogatni szíveskedjen. 

 

 

Újpest, 2019. április 25. 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Pályázatot nyújt be az előterjesztésben szereplő út- és járdaburkolat felújítási munkái tárgyá-

ban, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra, 

2. A pályázat megvalósításához kapcsolódó 71 793 635 Ft önrészt a „Beruházási és felújítási 

céltartalék”-ból biztosítja, 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 


