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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Még az elmúlt önkormányzati ciklusban – mint az adósságkonszolidációban részt nem vett 

önkormányzat – Csabdi 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a 

Belügyminisztériumtól. A támogatást a Képviselő-testület a Szabadság utca járdaszakaszának 

részleges pótlására és helyreállítására kívánta fordítani, azzal, hogy önrészként a beruházás 

5,4 millió forint összegű Áfa-vonzatát állította be. 
 

A beruházás előkészítési folyamata során több helyen problémába ütköztünk, mind a járda 

tervezett helye, nyomvonala, mind a nem önkormányzati tulajdonú, és jelenleg az út részeként 

funkcionáló majdani járdaterület tulajdonjogi helyzete miatt. A támogatás felhasználásának 

feltétele, hogy a fejlesztés önkormányzati saját tulajdonon valósuljon meg. A támogatás 

felhasználásának elszámolási határideje 2015. december 31. napja. A beruházás értéke miatt 

mindenképpen közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé. A járdaépítés – bármely 

nyomvonalat is terveznénk megvalósítani – építési engedély-köteles. 

 

A járdaépítés kapcsán az alábbi intézendő feladatok merülnek fel a teljesség igénye nélkül: 

1., Mivel a Szabadság u. teljes területe a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 

vagyonkezelésében áll, ennek járdával burkolandó része önkormányzati tulajdonba kell, 

hogy kerüljön legkésőbb a pályázati támogatás elszámolásáig. 

2., A tulajdonba vételt megelőzően szükséges előzetes megállapodás megkötése a KKK-val, de 

ezt megelőzően a tervezett megosztáshoz telekalakítási helyszínrajz és változási vázrajz 

készítése szükséges. Ehhez vélhetően árajánlat (1 millió Ft felett három árajánlat) 

beszerzése (1 millió felett Képviselő-testületi döntés) is szükséges. 

3., A közútból kialakítandó terület útügyi hatósági átminősítése feltételként előírásra kerül. 

4., A tulajdonba vételről ezt követően lehet végleges szerződést kötni a KKK-val. 

5., Az előzetes megállapodás/hozzájárulás után a munkakezdés idegen tulajdonon már 

megtörténhet, azonban figyelembe kell venni a közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

nagyságrendileg egy hónapos határidejét, valamint azt, hogy a közbeszerzési kiíráshoz már 

engedélyes tervek szükségesek. (a tervkészítés becsült költsége 1 millió forint feletti, a 

közbeszerzési eljárás szakértői díja és hirdetményi költsége nagyságrendileg félmillió 

forint) 

6., A gyakorlati átfutása hasonló tulajdonba adásnak (melyet a közelmúltban a Csabdi 010. 

hrsz-ú út esetében az önkormányzat már végigjárt) az előzetes megállapodástól a 

földhivatali végleges bejegyzésig – telekalakítási eljárás nélkül – nagyságrendileg kilenc 

hónap. (A hivatkozott esetben 2013. november 25-től 2014. 08.28-ig tartott.) 

7., Az eredetileg tervezett nyomvonal két magántulajdonú ingatlant is érint, melyekből terület-

vásárlás, vagy kisajátítás (természetszerűleg újabb telekalakítás) szükséges. 

 

Fenti eljárások időbeli lefolyása és bizonytalan kimenetele, esetleges elhúzódása miatt a 

járdaépítés megvalósítását nem javasolom, és arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

éljen a támogatás felhasználási céljának megváltoztatási lehetőségével, melyre egy 

alkalommal a kiírás lehetőséget biztosít. 

Ugyan a módosított felhasználási cél a Belügyminisztérium jóváhagyásához kötött, azonban 

ennek átfutása bármely, a fent írt eljárások egyes összetevőinél nem lehet hosszabb. 

 

 



 

Az eltérő felhasználási célként a hivatali épület felújítását, hőszigetelését javasolom 

meghatározni. A felújítás úgy vélem, hogy időszerű, hiszen az épület jelentős része jelenlegi 

állapotában nem használható, továbbá az ügyféli jogokat tiszteletben tartó, diszkrét 

ügyfélfogadás és a képviselő-testületi ülésezés adottsági sem megfelelők a jelenlegi 

körülmények között.  

A hivatali épület felújításának keretein belül a könyvtár helyiség felújítását kívánjuk 

megvalósítani annak érdekében, hogy az iskolából átköltözhessen a könyvtár, így az iskolában 

az étkező bővítése megvalósulhat. A Könyvtár helyiség alkalmas lesz a képviselőtestületi 

ülések megtartására is 

A tervezett felújításhoz előzetesen árajánlatot kértem be olyan munkafázisokra, melyek építési 

engedélyezési eljárás nélkül is lefolytathatók a rendelkezésre álló forrás teljes körű 

kihasználásával. (Az árajánlatot előterjesztésemhez csatoltam.) 

A képviselő-testület támogató döntése, és a Belügyminisztérium hozzájárulása esetén 

mindössze a közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, és megindítható a felújítás. Ezzel a 

támogatás felhasználása biztosabban megvalósítható és nem kell tartanunk – bármely előre 

nem látható körülmény miatti csúszásból eredően – a pályázati támogatási összeg 

visszafizetésétől. 

 

Csabdi, 2015. február 18.  

 

Huszárovics Antal 

  polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (II.26) számú határozata 

az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) számú BM rendelet alapján a BM-támogatás 

felhasználási céljának megváltoztatásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban részt nem vett 

települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) számú BM 

rendelet alapján nyújtott 20 millió forint összegű támogatás eltérő célú felhasználásával 

összefüggésben az alábbiakról határoz: 

 

1., Javasolja a támogatás felhasználási céljának megváltoztatását úgy, hogy a Szabadság 

utcai járdaépítés helyett a Szabadság u. 44. szám alatti hivatali épület építési engedélyhez 

nem kötött felújítása valósuljon meg. 

2., A felhasználási cél megváltoztatásának jóváhagyása céljából felhatalmazza a 

polgármestert, hogy ezt a támogatást nyújtó Belügyminisztériumnál kezdeményezze. 

3., A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megváltozott felhasználási célhoz kapcsolódóan is 

biztosítja a költségvetésébe betervezett 5,4 millió forint önerőt. 

 

 

Felelős: Huszárovics Antal polgármester 

Határidő:  2015. március 20. 

 


