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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Közlekedés Koordinációs Központ KKK CSOMÓPONT-2010 jelű pályázati felhívásában többek 
között „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” pályázatot írt ki. A pályázat 
benyújtás feltételei a következők: 
 
I. A pályázat háttere, célja 
 
1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ (KKK) a „NFM Útpénztár Előirányzat” finanszírozásában 
pályázatot hirdet az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok 
átépítésének társfinanszírozására önkormányzatok számára. 

 
2. A pályázati konstrukció hátterének és céljának bemutatása: 

Az országos közúthálózaton haladó forgalom jelentős mértékben megnehezíti az 
érintett települések közlekedését. A helyi és távolsági forgalom keveredése: a 
különböző járműfajták és közlekedési módok, az eltérő sebességgel közlekedő 
járművek baleseti kockázatot jelentenek. A balesetveszélyes csomópontok átalakítása 
nehéz feladatot jelent mind az országos közút vagyonkezelője, mind a települések 
számára. Az átalakítás igénye szükségessé teszi a közlekedési infrastruktúra 
megújításának társfinanszírozását. 

3. A pályázat meghirdetésekor az Útpénztárból társfinanszírozásra tervezett keretösszeg: 
bruttó 1.200 mFt. 

 
4. A támogatott pályázatok várható száma: 20 - 25 db. 
 
 
II. A pályázók köre 
 
1. A pályázat azokra a csomópontokra nyújtható be, amelyen az országos közúthálózat 

valamely útja áthalad. 
 
2. Nem nyújtható társfinanszírozás olyan pályázathoz, ahol az önkormányzat a pályázott 

beavatkozás bekerülési összegéből legalább 30 %-os önrész biztosítását hitelt 



érdemlően nem igazolja: képviselőtestületi határozattal, más igazolt helyi, vagy átadott 
forrásból. Abban az esetben, ha nem országos közúti területigényre van szükség, a 
többlet terület értéke is önrésznek minősül.  

 
3. Minden önkormányzat egy pályázatot nyújthat be. Elbírálás szempontjából társult 

önkormányzat is egy pályázónak minősül. Egy pályázat legfeljebb egy műszaki 
létesítményre vonatkozhat. 

 
 
III. Pályázati feltételek 
 
1. A részletes pályázati feltételeket, a benyújtandó pályázat tartalmi és formai 

követelményeit a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap és kötelező mellékletei együtt 
tartalmazzák. A kötelezően benyújtandó munkarészek egyrészt a pályázatok elbírálására, 
másrészt az előírt egyeztetésekre szolgálnak. 

 
2. A pályázat olyan közúti létesítményre nyújtható be, amely már érvényes építési 

engedéllyel rendelkezik, vagy igazoltan folyamatban van az építési engedélyezési eljárás. 
 
3. Jelen pályázat esetében pályázati díjat nem kell fizetni. 
 
 
IV. A pályázattal elnyerhető összeg 
 
1. Az Útpénztárból elnyerhető összeg pályázatonként legfeljebb bruttó 80 millió Ft. 

2. A pályázatot elbírálók a társfinanszírozást a kértnél alacsonyabb mértékben, vagy a kérttől 
eltérő formában is megállapíthatják, illetve keret hiányában elutasíthatják. 

 
 

V. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek 

1. Építési jellegű beavatkozás (körforgalmú csomópont építése, jelzőlámpás csomópont 
kialakítása sávbővítéssel, hagyományos csomópont átépítése sávbővítéssel), amely 
pályázat céljának és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelel. 

2. A megvalósítás összköltségébe a területszerzésre, tervezésre és kivitelezésre fordított 
összegek számítanak bele. 

3. Az önrészben elszámolható az építéshez szükséges – az önkormányzat által felajánlott 
– földterület értéke, illetve az önkormányzat által készített tervek költsége, 
amennyiben közútkezelői hozzájárulással rendelkezik. 

4. A létesítmény tervezése során figyelembe kell venni a vakok-, és gyengénlátók, 
valamint a mozgáskorlátozottak biztonságos közlekedésének elősegítését. 

5. Nem finanszírozható megkezdett beavatkozás. 
 
 
VI. A pályázatok formai követelményei 

A pályázati munkarészeket 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, a pályázati 
adatlapot elektronikusan (e-mail, word dokumentumformátumban) is el kell küldeni.  



 
 
VII. A pályázat benyújtásának módja, határideje 
 
1. A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a Pályázati felhívásban közölteknek megfelelően a kitöltött Adatlappal és 
mellékleteivel együtt hiánytalanul kell benyújtani postai úton, vagy személyesen 
legkésőbb a beadási határidő napján, igazolható módon a 

 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

1024 Budapest, Lövőház utca 39. 
 

címre. A csomagoláson fel kell tüntetni: ”Pályázat balesetveszélyes csomópont 
átépítésére” A beadott pályázat kiegészítése csak határidőn belül és csak postai úton 
lehetséges, a határidő lejárta után kiegészítésre semmiféle lehetőség nincs. 

 
2. A Pályázati felhívás és Pályázati adatlap a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ honlapjáról (www.kkk.gov.hu) letölthető. A pályázattal kapcsolatos további 
információ Tima Ferenctől a 06-1-3368-121 telefonszámon, vagy e-mailben kérhető. 

 
3.   Legkésőbb a beérkezési határidőig a kitöltött "Pályázati adatlap" elektronikus 

változatának is meg kell érkeznie a tima.ferenc@kkk.gov.hu e-mail címre. 
 
4.        A pályázat beérkezési határideje:  2011. január 31. 1100. Előző napi 

postabélyegzővel beérkező pályázatok még 
érvényesnek tekintendők. 

5.        A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31. 
 
 
VIII. A pályázatok elbírálása 
 
1. A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság elnöke a NFM vezető munkatársa, a 

titkári feladatokat a KKK megbízottja látja el. 
 
2. A bírálat előkészítéseként a határidőben benyújtott pályázatokat a KKK 

nyilvántartásba veszi, a pályázat felbontásáról jegyzőkönyvet készít, majd a 
pályázatokat tartalmi és formai szempontból felülvizsgálva és feldolgozva bírálatra 
előkészíti. A pályázatok bírálatra előkészítése során a KKK a bizottság felhatalmazása 
alapján jogosult a pályázatban megadott tények, adatok és mennyiségek helyességének 
ellenőrzésére.  

 
3. A tartalmi és/vagy formai szempontból nem megfelelő, vagy hiányos pályázatokat a 

kiíró ellenőrzi, majd a beadást követően egy alkalommal hiánypótlást kérhet a 
pályázótól. 

 
4. A bizottság döntéséről jegyzőkönyv készül. 

 

 



IX. A bírálat szempontrendszere 

A bizottság a feltételeknek eleget tevő pályázatok elbírálása során a következő szempontokat 
veszi figyelembe: 

• a beruházás közlekedésbiztonsági hatása 
• a tervezett költségek megalapozottsága, 
• a beruházás célja a kiírás feltételeinek megfelel, 
• személysérüléses közúti balesetek száma, súlyossága, 
• a csomópontnak az országos közúthálózatban betöltött szerepe, 
• a csomópontban áthaladó országos közutak száma, forgalomnagysága, 
• a létesítmény előrehaladottsági szintje (idegen terület szükséglet, 

közműkiváltás), 
• a vállalt önrész mértéke, 
• a területszerzés szükségessége, előnyt élveznek az idegen terület megszerzése 

nélkül megvalósítható létesítmények. 
 
X. A pályázat eredményeinek közzététele 

A bizottság döntéséről a KKK a pályázót - valamennyi elbírált pályázat esetében - levélben 
értesíti. 
 
XI. Az eljárás módja a nyertes pályázatok esetén 

1. A nyertes pályázó az önrész összegét a „NFM Útpénztár Előirányzat”-ba fizeti be a 
beavatkozásra vonatkozó „Megállapodás” aláírása után az abban szereplő határidőn belül. 

2. A nyertes pályázatok lebonyolítására (előkészítés, területszerzés, tervezés és 
kivitelezés) a döntés után a KKK a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, 
vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t bízza meg.  

 
Önkormányzatunk a fenti feltételeket csak akkor tudja határidőre teljesíteni ha a terveket 
gyorsított ütemben készítetjük el és az engedélyezési eljárás megindításáról nyilatkozatot 
csatolunk a pályázathoz. A tervek elkészítésének költsége a GREAT B. Bt. Árajánlata alapján 
2 750 000.- Ft + 687 500.-Ft ÁFA, mely önrészként elszámolható. A kiépítéshez szükséges 
nem országos közúti területigényen túli többlet terület értéke is önrésznek minősül. Ez a 
megvásárolt sarki 257/3 helyrajzi számú ingatlan értékének kb. 1/3 részét jelenti 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a tervek a közművekkel és szakhatóságokkal 
egyeztetés alatt állnak, ezért csak megközelítően pontos kivitelezési költséget ismerünk. A 
fajlagos költségekből számolt beruházási összeg 96 125 000.- Ft., melyből a sajátforrás 
28 837 500.- millió Ft. A fenti költség fedezetet nyújt a körforgalommal érintett telefon és 
villany közművek áthelyezési költségeire a tervezésekkel együtt, a körforgalom kiviteli 
tervezési költségére és az építési költségekre. (A pályázatban szereplő pontos méretszámítás 
alapján készült tételes költségvetési adatokat a testületi ülésen ismertetjük.) 
 
A sajátforrás összetétele:    
- tervezési költség (körforgalom és ivóvíz tervezése)      3 437 500.- Ft. 
- felajánlott földterület értéke      1 400 000.- Ft 
- készpénz                                                           24 000 000.- Ft 

Összesen:                                                                      28 837 500.- Ft                                  
Kérem T. képviselő-testületet, hogy a fejlesztési javaslatot támogatni szíveskedjenek. 



 
 

Határozati javaslat 
 

1. 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közlekedés 
Koordinációs Központ KKK CSOMÓPONT-2010 jelű pályázati felhívás „Balesetveszélyes 
csomópontok átépítésének társfinanszírozására” pályázatot nyújt be a 6701 és 6711 jelű országos 
közutak valamint az önkormányzati tulajdonú Tűzoltó utca csomópontjában körforgalmú csomópont 
kiépítésének társfinanszírozására. Lengyeltóti Város Önkormányzata a 96 125 000.- Ft költségű 
beruházáshoz sajátforrásként a 30 %-os önrészt biztosítja. 
A sajátforrás összetétele:    
- tervezési költség (körforgalom és ivóvíz tervezése)      3 437 500.- Ft. 
- felajánlott földterület értéke      1 400 000.- Ft 
- készpénz                                                           24 000 000.- Ft 

Összesen:                                                                      28 837 500.- Ft                                  
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges aláírásokat és nyilatkozatok megtételére. 
 
 
2. 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közlekedés 
Koordinációs Központ KKK CSOMÓPONT-2010 jelű pályázati felhívás „Balesetveszélyes 
csomópontok átépítésének társfinanszírozására” pályázat benyújtását a 6701 és 6711 jelű országos 
közutak valamint az önkormányzati tulajdonú Tűzoltó utca csomópontjában körforgalmú csomópont 
kiépítésének társfinanszírozására nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Lengyeltóti, 2011. január 20. 
 
 
                                                                                               Zsombok Lajos 
                                                                                                 Polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző 


