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Igénylésazonosító: 519 770

Előlap

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. évi pályázathoz

Önkormányzat neve: Göd Város Önkormányzata

Polgármester neve: Balogh Csaba

Jegyző neve: Dr. Nagy Atilla

KSH kódja: 1323649

Kapcsolattartó neve: Ujlaki Anikó

Kapcsolattartó telefonszáma: +36302636525

Kapcsolattartó e-mail címe: xxxxxxxxxxx@xxx.xx

Pályázat kitöltőjének neve: Jórász- Nagy Eszter

Kitöltő telefonszáma: +36703630388

Kitöltő e-mail címe: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx

Benyújtandó támogatási cél:

I. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása [   ]

II. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás [   ]

III. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása [X]

A Pályázó az adatlaphoz kapcsolódó Nyilatkozat elektronikus aláírásával nyilatkozik arról, hogy:

1.
a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által
társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében
támogatásban részesült

nem

2. a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban vagy egyidejűleg
benyújtott (folyamatban lévő) pályázattal rendelkezik nem

2.1 ha igen az alábbi táblázat kitöltése
kötelező:

Sorszám Pályázat célja Pályázat benyújtásának
időpontja

Pályázatot kiíró
szervezet
megnevezése

3. köztartozással rendelkezik, nem

4. adósságrendezés alatt áll, nem

5. a saját forrás rendelkezésre áll igen

6. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének igen

7. harmadik személy irányába van-e fennálló olyan kötelezettsége, amely a
pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja nem

8. a fejlesztéssel érintett létesítmény per- és teher mentes igen

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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9. Fejlesztéssel érintett létesítmény elnevezése
(intézmény/telephely/létesítmény/utca neve)

Alkotmány utca (Pesti út és
Luther M. utca között)
útburkolata és járdafelülete

10. Létesítmény üzemeltetője Göd Város Önkormányzata

11. A fenntartási időszak alatt felmerülő várható üzemeltetési költségek
megnevezése (dologi, személyi és egyéb kiadások felsorolása)

útellenőrzés, fenntartás,
kezelés

12. A fenntartási időszak alatt felmerülő üzemeltetési költségek várható összege
(Ft/év) 100 000

13. Üzemeltetési költségek forrása

Göd Város
Önkormányzatának 2021.
évi költségvetése
(Önkormányzati dologi
kiadások)

14.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.
törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A
helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3., 3.4. és
3.5. jogcímek szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására benyújtott pályázatban foglalt beruházás megvalósításához
kapcsolódóan az önkormányzatnak hatósági engedély beszerzése szükséges.

nem

14.1.
A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedély vagy az engedély
beszerzésének megindítását igazoló dokumentum a pályázat benyújtásakor
rendelkezésre áll

14.2. Megvalósításhoz szükséges engedélyek darabszáma 0

14.3. Hatósági engedély(ek) adatai:

Sorszám Beruházás
megnevezése: Engedély fajtája: ÉTDR azonosító: Határozat kelte:

Véglegess
é válás
dátuma:

Ingatlan
címe: Hrsz.:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

14.4.

Ha a pályázatban szereplő tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak
megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket pozitív támogatói döntés
esetén a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval
egyidejűleg megküldi a támogatónak.

A jelen pályázati adatlaphoz kapcsolódó Nyilatkozat elektronikus aláírásával nyilatkozom, hogy az adatlapban
megjelölt adatok, információk valósak, teljeskörűek, hitelesek.

Feltöltendő dokumentumok (az alábbi táblázatban szereplő minden dokumentumsornál 1 db pdf formátumú
dokumentum feltöltése lehetséges):

Sorszám Dokumentum megnevezése Feltöltött fájl neve

1.

2021. évi dátummal kiállított, a kiállító által aláírt, lepecsételt, a
tervezett fejlesztés teljes költségét alátámasztó részletes árajánlatok
(építési beruházás esetén részletes, munkanemenkénti,
mennyiségeket tartalmazó árajánlatok vagy tervezői költségvetések
/költségbecslések)

Fájl neve: "1 Tervezői költségvetés út
+ járda bontott +d+e.pdf"
Fájl mérete: 0,33 MB
Feltöltés dátuma: 2021.03.04.

2.

az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás
biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi
határozat vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe,
határozatba foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó –
felhatalmazása alapján a polgármesteri nyilatkozat (felhatalmazással
együtt) – a 2021-ben vagy 2022-ben biztosítandó saját forrás pontos
összegének megjelölésével, a tervezett beruházással érintett ingatlan
címének és helyrajzi számának, valamint az önerő biztosítási évének
feltüntetésével

Fájl neve: "KT hat és nyil..pdf"
Fájl mérete: 0,08 MB
Feltöltés dátuma: 2021.03.09.

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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Sorszám Dokumentum megnevezése Feltöltött fájl neve

3.

a fejleszteni kívánt ingatlan(ok) (100%-os önkormányzati tulajdont
alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből
lekérdezett elektronikus tulajdoni lapja (a pályázati kiírás 8.
pontjában nevesített eltérések esetén az alátámasztó dokumentum
feltöltése is szükséges)

Fájl neve: "349.pdf"
Fájl mérete: 0,23 MB
Feltöltés dátuma: 2021.03.02.

4. fejlesztéssel érintett székhelyre, telephelyre vonatkozó működési
engedély

5. köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos
alapító okirata

6. OEP/NEAK finanszírozási szerződés

7.

a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített színes
fénykép-dokumentáció fényképenkénti rövid leírással, amely
beazonosítható módon mutatja be a pályázati helyszínt és célt
(legfeljebb 10 db fénykép 1 pdf fájlban)

Fájl neve: "7 fényképek.pdf"
Fájl mérete: 3,06 MB
Feltöltés dátuma: 2021.03.04.

8. a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó
fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata

9. a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-
testületi vagy közgyűlési határozat

10.
hatósági engedélyhez nem kötött fejlesztés esetén: hatósági igazolás
vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges
hatósági engedély

Fájl neve: "10 tervezői
nyilatkozat.pdf"
Fájl mérete: 0,12 MB
Feltöltés dátuma: 2021.03.04.

11. hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén: hatósági engedély
vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentum

12.

az építmény általános jellemzésére vonatkozó leírás, mely
tartalmazza az építés évét, legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás
gyakoriságát, illetve az építés jelenlegi és megvalósítandó
technológiáját (kötelező tartalmi eleme, hogy a pályázat
benyújtásakor az úttest/járdatest szilárd burkolattal rendelkezik-e)

Fájl neve: "12 műleírás.pdf"
Fájl mérete: 0,36 MB
Feltöltés dátuma: 2021.03.08.

13. térképvázlat, mely bejelölve tartalmazza a felújítással érintett
út/járdaszakaszokat

Fájl neve: "13 térképvázlat.pdf"
Fájl mérete: 0,36 MB
Feltöltés dátuma: 2021.03.04.

14. életveszélyes és a feladatok ellátására alkalmatlan épület esetében
szakhatósági igazolás az épület állapotáról

A pályázó képviseletében (polgármester vagy az önkormányzat belső szabályzata szerint a polgármester
helyettesítésére jogosult személy aki a pályázati adatlaphoz kapcsolódó Nyilatkozatot elektronikus aláírásával ellátja):

Név: Balogh Csaba

Tisztség: polgármester
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Igénylésazonosító: 519 770

III. Adatlap

a belterületi utak, járdák, hidak felújítására

I. Alapadatok

Önkormányzat neve: Göd Város
Önkormányzata

Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége: 43 594

Maximálisan igényelhető támogatás összege: 40 000 000

Támogatás maximális mértéke: 65

A tervezett beruházás a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányul (igen /
részben / nem) igen
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II. A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám Fejlesztéssel
érintett utca neve

Helyrajzi
száma

Megvalósítandó célok
megnevezése

Megvalósítandó célok részletes tételenkénti
bemutatása

1. 2. 3. 4. 5.

Elsődleges célok bemutatása

1.
Alkomány utca
(Luther M. és
Pesti út között)

349 a) szilárd burkolatú közutak
felújítása

Építendő pályaszerkezet AC 11 kopó réteg AC
11 kiegyenlítő réteg Bitumenemulziós
permetezés Aszfaltháló terítés
Bitumenemulziós permetezés

2.
Alkomány utca
(Luther M. és
Pesti út között)

349 b) szilárd burkolatú járda
felújítás

Meglévő járda bontása és építése kerti
szegéllyel térkő burkolattal 10 cm homokos
kavics, 10 cm Z 0/32 zúzottkő + 3 cm kiékelő
ágyazattal, behajtóknál erősített szerkezettel

Összesen

Egyéb kapcsolódó célok bemutatása

1.
Munka
vízelvezető
rendszer összesen

349
d) csapadékvíz elvezetését
szolgáló vízelvezető
létesítmény felújítása

A felújítandó útszakasz csapadékvíz elvezetése
egyrészről igazodik a meglévő csapadékvíz
elvezetéshez. A szakasz elején az útburkolat
jobb szélén lévő két víznyelőrácsot a 0+032 és
0+044 km szelvényekben a vízelvezetés
vonalába, vízelvezető szegély mellé kell
áthelyezni. A szakaszon a 0+012 km
szelvénybe mindkét oldalon az előbbi két
víznyelőrács főút felé bekötő csatornájába
bekötve a vízelvezető szegély mellé két
víznyelőrácsot kell elhelyezni. A bal oldali
víznyelő rácsot a jobb oldali víznyelőrács
aknájába KG PVC csővel kell bekötni. A
csatornákat, tisztító aknákat és rácsos
folyókákat min. 15 cm vastag, homokos-kavics
ágyazatra kell fektetni. Körülöttük szemcsés
anyagból rugalmas ágazatot kell kialakítani.

2.
Munka
forgalomtechinika
összesen

349 e) út tartozékainak felújítása

Közúti jelzőtáblák tartóoszlopainak
elhelyezése: 3.50 m hosszú oszlop (4db),
KRESZ táblák elhelyezése (7 db), Meglévő
KRESZ-táblák áthelyezése (6 db)

Összesen

Egyéb közvetlen költségek bemutatása

1.

Mindösszesen

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...
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Érintett útszakasz
hossza (fm)

Igényelt
támogatás (Ft)

Vállalandó önerő minimális
mértéke (Ft)

Vállalt önerő
összege (Ft)

Teljes
projektköltség (Ft)

6. 7. 8. 9. 10. (10=7+9)

Elsődleges célok bemutatása

205 fm 25 224 788 Ft 13 582 578 Ft

90 fm 7 429 500 Ft 4 000 500 Ft

Összesen 32 654 288 Ft 17 583 078 Ft 17 583 078 Ft 50 237 366 Ft

Egyéb kapcsolódó célok bemutatása

205 fm 1 849 847 Ft 996 071 Ft

0 fm 164 671 Ft 88 669 Ft

Összesen 2 014 518 Ft 1 084 740 Ft 1 084 740 Ft 3 099 258 Ft

Egyéb közvetlen költségek bemutatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Mindösszesen 34 668 806 Ft 18 667 818 Ft 18 667 818 Ft 53 336 624 Ft
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A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl.elsődleges célok esetén
szükséges részletezni annak műszaki tartalmát, egyéb közvetlen költség esetén az igényelt szolgáltatás pl.
közbeszerzési szakértő megnevezése szükséges)

Beruházás összköltsége (7. Igényelt támogatás összesen + 8. Vállalandó önerő miminális mértéke
összesen): 53 336 624

Teljes projektköltség (7. Igényelt támogatás összesen + 9. Vállalt önerő összege összesen): 53 336 624

III. Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása:

A jelenlegi aszfalt burkolatú út burkolatfelújítása és a csapadékvíz elvezetés minőségének növelése a célunk annak
érdeklében, hogy a gépjármű közlekedés valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés biztonságosabb legyen
valamint az elrongálódott felület további romlását megelőzzük.
A járda felújítása az akadálymentesítést és a megfelelő használatot valamint a vízelvezetést szolgálja.

IV. A fejlesztéssel érintett építmény jelenlegi állapotának műszaki jellemzése (rövid leírás):

Az út és a járda is jelenleg szilárd burkolattal rendelkezik, de állapotuk rossz, felújításra szorul. Az építés évét az
1980-as évekre becsüljük, melyet követően az 1990-es évek elején történt szennyvízcsatornázáskor sávosan
felbontottak és helyreállítottak. A szilárd burkolat gerincét jelenleg az eredeti vélhetően AB-12 jelű melegen
hengerelt aszfaltburkolat adja. Az útszakaszokon a karbantartás szükség szerint akár évi több alkalommal is volt
különböző technológiákkal.

V. A minimálisan vállalandó önerőn felül biztosított saját erő tervezett felhasználási célja, annak műszaki tartalma:

'A Pályázó az adatlap aláírásával egyidőben nyilatkozik, hogy az általános forgalmi adó szempontjából a
megvalósítandó cél esetében adólevonási joggal rendelkezik nem


