
 
 

Pályázati összefoglaló 

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén 

 

Pénzügyi feltételek: 

 támogatás formája: vissza nem térítendő 

 támogatás összege: 20-150 MFt. 

 támogatási intenzitás: 

 85%, amennyiben a pályázó település 2015. évi adóerő képessége 30.000 

forint/fő feletti 

 95%, amennyiben a pályázó település 2015. évi adóerő képessége 30.000 

forint/fő alatti 

 rendelkezésre álló keret: 3,5 Mrd Ft. 

Pályázat benyújtása 2017.01.23-tól lehetséges. A forráskeret 200%-át elérő 

beérkezett támogatási igények esetén az NGM felfüggesztheti a pályázatot. 

Pályázók köre: 

A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Pest megyei települési 

önkormányzatok 

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek (minimum a projekt elszámolható 

költségének 80%-a): 

1. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése 

o meglévő, önálló helyrajzi számmal jelölt utak szilárd burkolattal való 

ellátása, a szilárd burkolat tartósságát biztosítandó megfelelő minőségű 

alépítmény elkészítése, aszfaltozási munkák előkészítése, burkolatalap 

javítása vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés 

és javítás.  

2. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

felújítása, korszerűsítése 

o A közutak burkolat felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó, 

támogatható munkanemek: burkolatmarás, aszfaltozási munkák 

előkészítése, burkolatalap javítása vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy 

két rétegben, szegélyépítés és javítás, járdajavítás az útszegélytől 

számított legfeljebb 50 cm-es sávban, kis- és nagykockaköves utcák 

felújítása esetén szerkezet javítása vagy cseréje, felületi bevonat 

készítés, közműaknák szintbe emelése 

 



 
Önállóan nem támogatható tevékenységek (maximum a projekt elszámolható 

költségének 20%-a) 

- az út tartozékainak és műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, a szükséges 

csapadékvízelvezető vagy szikkasztó árkok kiépítése, korszerűsítése, 

forgalomtechnikai létesítmények megépítése 

- közterület-rendezés, közterület-revitalizáció, zöldterület kiépítése, felújítása, 

fejlesztése 

- beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbusz fordulók kialakítása (igazoltan 

megfelelő teherbírású pályaszerkezettel). Autóbuszöblök felújítása és kiépítése 

- Közvilágítás kiépítése kizárólag belterületen, engedéllyel rendelkező gyalogos 

átkelőhelyek kialakításához, és/vagy új utak esetén 

 

Egyéb feltételek: 

 egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelynek keretében több, 

egymással nem egybefüggő helyen (különböző helyrajzi számokon lévő 

ingatlanokon) megvalósítandó fejlesztéséhez is igényelhet támogatást 

 nem igényelhető támogatás – tulajdoni formától függetlenül – ipari parkhoz 

vezető út kiépítéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez, illetve olyan úthoz, 

amely előzetesen azonosítható vállalkozások számára épített és az ő 

igényeikhez igazodik 

 jelen pályázati felhívás keretében a mezőgazdasági feltáró utak kiépítése, 

korszerűsítése, felújítása, megerősítése nem támogatható tevékenység.  

 nem igényelhető támogatás kialakítani tervezett lakónegyedek, lakóparkok 

belső úthálózatának megépítéséhez 

 A kedvezményezett számára biztosíték nyújtása kötelező (beszedési 

megbízás) 

 

Elszámolható költségek: 

- a pályázati dokumentáció összeállításának költsége elszámolható a 

pályázatban. A projekt előkészítés költségei (műszaki tervdokumentáció) 

elszámolható a pályázatban 

A projekt előkészítési költségei között a pályázat befogadását megelőző 12 hónapon 

belül keletkezett számlák is figyelembe vehetők. 

 

Elérhetőségeink:  

Juhász Bálint  

Projektmenedzser  

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu  

Telefon: 30/330-5159  

Honlap: www.tempo-consulting.hu  

 


