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Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormanyzatokért felelős minisáer az áIlanrháztartásért felelős minisáerrel közösen
pályéaatothirdetett a Magyarország2l2}. évi központi költségvetéséről szőló20l9. évi LXXI.
törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzatif eladatellátástszolgálófejlesáésektarnogatásfu a.

A pályéaati célok között szerepel a belteríileti utak, járdák, hidak felújítása. Ez lehetőséget
biztosít a szükséges járdafelújítások egy részénekpályázati fonásból történő megvalósítására,
így lehetővé válik a Veszprémi út - Külső-Veszprémi út páratlan oldali (Teleki utca
keresztezésétől - Külső-Veszptémi űt 2t. számű ingatlanok között, összesen 1848 m2)
leromlott állapotú jardáinak a felújítása.

A fenti pályénat keretében atámogatás mértéke az önkorményzat adóerő képességén alapul.
Ennek megfelelően Pápa Varos Önkormányzata a belteriileti utak, járdák, hidak felújítására
65 % támogatásban részesülhet. Apályázati kiírás szerint legfeljebb 40.000.000 Ft támogatás
igényelhető.
A fejlesztés becsült értéke 58.063.035, -Ft, a biáosítandó saját fonás értéke 20.322.062, -Ft.

A páIy azat elektronikus rögzítésének határidej e 2020.július 1 0-e volt.

Pápa Város Önkormanyzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáről
szóló 2612014. (X.22.) önkormányzati rendelet 25.§ @ bekezdésében foglaltak
figyelembevételével döntöttem a páIyazat benyújtásráról.

Kérem a Tisáelt Képviselőtestületet, hogy tájékozátásomat és az alábbihatározati javaslatot
elfo gadni szíveskedj en.

Összeállította: Albert Henrietta beruházási űgyintéző

Pápa,20I9.július 13.

,. ÁtaorotPJ-a.
polgármester



HATÁROZATIJAVASLAT

Pápa Vfuos ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete egyetért a Magyarorczág2}z}.évi központi
költségvetéséről szóló 20t9. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre aPápa, Veszprémiút - Iiúső-Veszprémi
út pfu atlan oldal i j árdáinak felúj ítása címen benyúj tand ő p á|y éaattal.

A Képviselőtestület a pályázathoz sziikséges 20,322.062,- Ft saját fonást Pápa Város
Önkormányzata2020. évi költségvetésében a9. sz.melléklet 14.3. sor általános tartalékterhére
felmerülésekor biztosítj a.

A Képviselőtesttilet utasítja a Polgármestert a páIyéaattal kapcsolatos további sziikséges
intézkedések és j ognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgarmester

Szalai Krisáina gazdasági osúály v ezető
MolnárIstvanvárosfejlesztésiosztályvezető












































