Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. március 27-ei ülésére.

Tárgy: 10. sz. főút 1125-ös Bajóti úti csomópont átépítésének pályázata

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázatot hirdetett meg az országos közutakon
lévő balesetveszélyes csomópontok átépítésének támogatására.
Egyeztetve a Magyar Közút KHT. Illetékeseivel településünkön régi probléma és
balesetveszélyes a 10. sz. főút és az 1125. sz. Bajóti úti csomópontnál a közlekedés. A
pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány terv elkészítését megrendeltük két
alternatívával. Az egyik a hagyományos sávbővítéssel és forgalmat szabályozó
jelzőlámpákkal valósulna meg, míg a másik alternatívában a patak egy részén vasbeton
átereszek beépítésével körforgalom kialakításával történne az átépítés.
A beruházáshoz szükséges a 30 % önrész vállalása. Mindkét alternatíva esetén szükséges a
809 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, mely a rendezési tervünk szabályozási tervrészletében
szerepeltetve van. A pályázaton maximálisan 70% os támogatást lehet elnyerni, melyhez a
szükséges 30 % sajátrészt kellene biztosítani.A pályázati kiírás szerint maximális támogatott
beruházási érték 114.285. 000 Ft, melyhez elnyerhető a 79.999.500Ft os visszanemtérítendő
támogatás. Ehhez a beruházási értékhez szükséges sajátrész bruttó 34.285. 500 Ft A
beruházási költségek között az igénybevenni szükséges magáningatlan megvásárlási (
kisajátítási) árát a pályázati kiírás szerint el lehet számolni.
Mivel az idő rövidsége miatt a tervezők a részletes költségvetést a Kéviselő-testületi
előterjesztés ki küldéséig nem tudták biztosítani, ezért a határozati javaslatot a képviselő
testület ülésig pótlólag küldjük meg a Képviselő-testület tagjainak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatni és határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Nyergesújfalu, 2008. március 19..

Urbán Gábor
műszaki főmunkatárs

Előterjesztés Kiegészítés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. március 27-ei ülésére.
Tárgy: 10. sz. főút 1125-ös Bajóti úti csomópont átépítésének pályázata
Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten eljuttatom a tervezők által készített tételes kölségvetést, valamint az alternatív
átépítési javaslatokkal kapcsolatos határozati javaslatot döntés előkészítés céljából.
Nyergesújfalu, 2008. március 25..
Urbán Gábor
műszaki főmunkatárs
Határozati Javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1, Fogadja el a 10 es számú. főút és az 1125 ös Bajóti úti csomópont átépítésével kapcsolatos
pályázati tájékoztatót.
2, Biztosítsa a pályázati kiírás szerinti önrészt az alábbiak szerint:
a.) Jelzőlámpás kialakítás esetén:30% os önrészt azaz bruttó 33.570.958 Ft összeget.Ebből
10% ot bruttó 11.190.319 Ft ot a 2007 es évi pénzmaradvány terhére, 20%ot bruttó
22.380.639 Ft ot a 2009 es évi költségvetés terhére.
b.) Körforgalom kialakítása esetén:37,55% os önrészt azaz bruttó 48.103.192 Ft összeget.
Ebből 10% ot bruttó 12.810.319. Ft ot a 2007es évi pénzmaradvány terhére, 27,55% ot
bruttó 35.292.873.Ft ot a 2009 es évi költségvetés terhére.
3, Utasítsa a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Miskolczi József Polgármester
Határidő: 2008.március 31.

