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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete  
2010. február 12. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca és Vasvári Pál utca szilárd burkolatú  

kiépítése tárgyában 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tárgyév januári 11.-i keltezéssel közérdekű bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba Forgó Henrik 
polgármester úrnak címzetten a Csanytelek, Nagy Imre, Bem József és Vasvári Pál utcai érintett 
lakosok (az előterjesztés melléklete szerinti) aláírásával, melynek lényege azon lakossági elvárás, mely 
szerint szilárd burkolatú út kiépítését kezdeményezik, illetve annak hiányát sérelmezik a lakosok. Az eddigi 
útépítésekkel kapcsolatos projektek, illetve a fenti utcákra vonatkozó esetleges projektek sikertelenségéről 
is tájékoztatást kérve mielőbbi intézkedést várnak a jelzett útszakaszok lakosai. 
 
A közérdekű bejelentés tárgyában az alábbi tájékoztatást adjuk: 
Az önkormányzat jelentős forrásokat költött több útszakasz szilárd burkolatú kiépítésének tervezési költségeire és a 
kivitelezéshez nélkülözhetetlen építési engedélyezési eljárásokra. 
A Nagy Imre utca vonatkozásában a tervezési költség 360 eFt volt (ÁFA-val), melyhez az 
engedélyezési eljárásra további 191 eFt került a hivatal által kifizetésre.  
Az önkormányzat a DAOP projekt keretében 2007. év végén nyújtott be pályázatot a Nagy Imre utca és a Nefelejcs utca 
szilárd burkolatú kiépítésére. 
A két út teljes becsült önköltsége 84.488 eFt volt. Ebből az igényelt támogatás (90%) 72.240 eFt, míg 
az önkormányzat által garantált saját forrás (10%) 8.248 eFt.  
A jelzett projektből a Nagy Imre utcára vonatkozó tervezett kivitelezési költség 35.992 eFt, a 
kapcsolódó arányos egyéb költség pedig 2.691 eFt. (Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projekt 
menedzsment, stb.). Pályázatunkat 2007. december 20.-án befogadták. Az elbírálásra 2008. áprilisában 
került sor. 
Sajnos nem nyert támogatást benyújtott pályázatunk, mivel nem érte el a szakmai ponthatárt a 
bíráló bizottság által értékelt pályázat. 
A bírálati szempontok részletéről azonban tájékoztatást nem adott a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség. 
Csak vélelmezni tudjuk, illetve a pályázati kiírásnak súlyozott szempontja lehet a megfelelő burkolat 
szélesség kiépítése és elsődlegesen a külterületi jelleg. 
Azonban továbbra sem mondtunk le ilyen irányú célkitűzésünkről. 
Sajnos a jelenleg is futó útépítési projekteknél is elsősorban a külterületi utak szilárd burkolatú kiépítését 
helyezik előtérbe, megfelelő burkolat szélességgel, útpadka és vízelvezető árkok létesítésével. A Nagy Imre utca 
vonatkozásában így a jelenlegi pályázati konstrukcióban gyakorlatilag teljesen esélytelenek vagyunk eredményes pályázatra, 
ismerve az utca szélességeiből illetve a közművek elhelyezkedéseiből adódó problémákat. 
A Nagy Imre utca szilárd útburkolattal való ellátására a kész tervek, engedélyek rendelkezésre állnak. 
Amennyiben olyan új pályázati lehetőség nyílik, amely elsődlegesen a belterületi útszakaszok kiépítésére 
vonatkozik, úgy természetesen élni kívánunk a pályázási lehetőséggel.  
Rövid,- közép,- és hosszútávú fejlesztési programunkban is kiemelt célkitűzésként került 
megfogalmazásra a jelenlegi földutak szilárd burkolatú kiépítése.  
Az önkormányzatunk jelenlegi pénzügyi, finanszírozási helyzete azonban nem teszi lehetővé, hogy 
valamennyi problémát rövid távon kezelni tudjunk. Továbbra is azon a kényszerpályán vagyunk, amely 

  



mozgásterünket az adott pályázati kiírások kritériumaihoz történő alkalmazkodásában meríti ki. Pályázati 
források nélkül (80-90%-os támogatási intenzitás hiányában) ugyanis egyszerűen megoldhatatlan egy-egy 
útszakasz kiépítése. A 10-20%-os önerő biztosítása önkormányzati részről még megoldható, de ismerve a 
jelenlegi bekerülési költségeket ezen felüli terheket képtelen viselni az önkormányzat adott évi 
költségvetése. 
A lakossági önerő támogatási szint szerinti bevonása szintén kizárt, ismerve a helyi lakosok 
teherbíró képességét.  
Tehát összegezve a problémakört: 

• Az önkormányzat és annak hivatala továbbra is figyelemmel kíséri az útépítési pályázati lehetőségeket. 
Amennyiben az érintett (belterületi) útszakaszok kiépítésére is nyílik pályázati lehetőség, úgy a szükséges 
lépéseket a jövőben is meg fogja tenni az önkormányzat Képviselő-testülete. Természetesen az egyes útszakaszok 
kiépítését csak megfelelő ütemezéssel lehet kezdeményezni, bármennyire is jogos a jelenleg földutak környezetében 
élő lakosok igénye utcáik szilárd burkolatú kiépítésére. 

• A problémakör végleges megoldásáig az érintett lakosokkal együttműködve keresni kell azokat az ideiglenes 
áthidaló megoldásokat, mellyel életkörülményeiket némileg javítani tudjuk. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A fentiekben részletezettek alapján javasoljuk a lakossági közérdekű bejelentés és jelen előterjesztésben 
foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2010. február 2. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
Polgármester         Jegyző 

 
 
……./2010. (II. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca és Vasvári Pál utca szilárd burkolatú  

kiépítése tárgyában 
 
 

Határozati javaslat 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és annak hivatala továbbra is figyelemmel 
kíséri az útépítési pályázati lehetőségeket. Amennyiben az érintett (belterületi) útszakaszok 
kiépítésére is nyílik pályázati lehetőség, úgy a szükséges lépéseket a jövőben is meg fogja tenni az 
önkormányzat Képviselő-testülete. Az egyes útszakaszok kiépítését csak megfelelő ütemezéssel 
lehet kezdeményezni, annak ellenére, hogy a képviselő- testület elismeri a jelenleg földutak 
környezetében élő lakosok utcáik szilárd burkolatú kiépítésére irányuló jogos igényét, melyet 
alátámaszt a Képviselő- testület 2010. évre vonatkozó rövidtávú gazdasági programja, amely 
tartalmazza pályázati lehetőség esetén szilárd útburkolat kiépítését az önkormányzat 
költségvetésében biztosított saját erő fedezete összeghatáráig. 

2) A Csanytelek, Nagy Imre, Bem és Vasvári Pál utca járhatóvá tétele érdekében (végleges 
megoldásáig) az érintett lakosokkal együttműködve keresni kell azokat az ideiglenes áthidaló 
megoldásokat, mellyel életkörülményeiket némileg javítani tudjuk. 

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos pályázat kiírása esetén 



Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: pályázat kiírását és elbírálását követő testületi ülés 
             
            
 
Határozatról értesítést kap: 

- Az érintett lakosság képviseletében Szabó István (Csanytelek, Bem u. 2. sz.) 
- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető 
- Irattár   

 
 


