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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának idén újra lehetősége nyílt pályázat
benyújtására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.
A beadott pályázat tárgyát Szekszárd város buszmegállóinak a megújítása képezte.
A pályázat „Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása” címmel került benyújtásra a II.
számú pályázati ablakhoz, a biztonságos életvitelt segítő beruházásokra. A pályázónak
egyértelműen értelmezhető módon be kellett mutatnia, hogy a tervezett beruházás hogyan
segíti a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartási projekt helyi infrastrukturális feltételeinek
megteremtését, ezért is esett a választás a buszmegállók felújítására.
A támogatás mértéke a pályázat önrészének maximum 65%-a. A támogatás formája: vissza
nem térítendő.
A pályázat benyújtásának határideje 2015. szeptember 15. volt, ezért a pályázat
benyújtásának utólagos jóváhagyása szükséges.
A pályázat keretében a helyi járatos, távolsági és az atomerőműbe dolgozókat/személyeket
szállító autóbuszokkal érintett buszmegállók burkolat felújítását tervezzük elvégezni. 17
darab buszmegálló kerül átalakításra az alábbiak szerint: a jelenlegi aszfalt burkolat 12 cm
vastagságban kerül marásra, majd az út és a buszmegálló közé süllyesztett szegély kerül
kiépítésre az egyes helyszíneken változó hosszúságban. Az így kialakult munkagödörbe finom
zúzalék kerül beépítésre tömörítéssel, erre 10 cm vastag antracit színű térkövet helyezünk
homok hézagolással. A teljes buszmegálló területe térkő burkolatot kap. Bizonyos
buszmegállókban a kiemelt szegély szétfagyott, letöredezett ezért ezek is ki lesznek cserélve.
A projekt teljes költségvetését az alábbi pályázat mutatja be:
Megnevezés
Saját forrás
I/1. a támogatást igénylő
hozzájárulása
I/2. partnerek
hozzájárulása
I/3. bankhitel
I/4. egyéb
Egyéb támogatás
A támogatási konstrukció
keretében igényelt
támogatás
Összesen
Támogatás %-ban

2015

2016
15.276.559
15.276.559

30.000.000
45.276.559
50,92

2017

Összesen

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2015. szeptember 18.
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a „Szekszárd
buszmegállóinak burkolat felújítása” című pályázat benyújtását a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz.
1. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját erőként
15.276.559 Ft–ot biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.
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