Bordány Nagyközség Alpolgármesterétől
Tárgy: Előterjesztés 2022. évi Közösségi Járdaépítési Program meghirdetésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Bordány Nagyközség Önkormányzata együttműködve a lakossággal évek óta kiemelt figyelmet fordít a
megfelelő, rendezett településkép fenntartására, fejlesztésére. A rendezett ingatlanok, tiszta közterületek
hosszú évek óta fontos ismérvei nagyközségünknek. Számos közösségi és lakossági program szolgálja
ezek megvalósulását, így például a 2012-ben életre hívott fásítási program is, melynek eredményeként ez
több, mint kétezer-hétszáz fa kiültetésére, telepítésére került sor. A fák ültetése az mellett, hogy javítja a
településképet fontos szerepet játszik a por- és zajcsökkentésben is. 2016-ban újabb lakossági közösségi
program beindítására tettünk javaslatot, amely az mellett, hogy járdák épülnek, fontos közösségi
szereppel is bír, hiszen a szomszédok, kisebb lakóközösségek összefogásával megvalósuló fejlesztés
során tovább erősödhet a bordányi lakosság közösségi szemlélete.
Tárgy: 2022. évi Közösségi Járdaépítési Program meghirdetése.
HATÁROZATI JAVASLAT
1)

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében, az idei
évben még pályázható keretként 1.000.000 forintot különít el közösségi lakossági járdaépítési
munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

2)

A támogatás célja, hogy Bordány Nagyközség közigazgatási területén az ingatlanok előtti új
közterületi járdaszakaszok épüljenek.

3)

A támogatás a járda megépítéséhez szükséges építőanyag biztosításával történik. 1 m2 járda
építéséhez 25 kg cementet és 0,15 m3 sódert biztosít az önkormányzat.

4)

Támogatás mértéke: legfeljebb bruttó 4500 Ft/m értékű építőanyag és egy alkalommal, egy
helyszínre történő kiszállítása.

5)

Pályázati feltételek: A járdát Bordány Nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlannal
határos közterületen kell megépíteni. A járdát akadálymentes kialakítással, minimum 1,2
m szélességű, „babakocsibarát” járdaként kell megépíteni (szélesebb járda építhető, de az 1,2 m
feletti járdarészhez térítés nem adható), beton járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm
homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. A benyújtott kérelmeknél egyrészt előnyt jelent, ha
az újonnan építendő járda építése a lakók, szomszédok együttműködése kapcsán minél
nagyobb összefüggő területen valósul meg. Amennyiben a benyújtott támogatási igény
kérelemben megjelölt építendő járdahossz vagy egyéb adat jelentősen eltér a helyszíni szemle
során megállapítottaktól az rosszhiszeműség miatt a pályázatból való kizárást vagy visszafizetési
kötelezettséget vonhat maga után.
Támogatott pályázat esetén, a későbbiekben kiküldött megállapodást, egy példányban a
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kézhezvételt követő 10 napon belül vissza kell juttatni, a Bordányi Polgármesteri Hivatal
ügyfélpultjához. Amennyiben a megállapodás nem az előírt 10 napon belül érkezik vissza, az a
pályázatból való kizárást eredményezhet.
Támogatott pályázat esetén, a megítélt építőanyagot legkésőbb 2022. május 31-ig át kell venni.
Az építőanyag kiszállítás részleteit a későbbiekben adott tájékoztatásban kell kezdeményezni,
egyeztetni legkésőbb 2022. május 20-ig. Amennyiben az építőanyag kiszállítás, vagy a kiszállítás
részleteinek kezdeményezésére, egyeztetésre nem kerül sor, vagy a fent említett határidőn túl
történik, a pályázó a támogatástól eleshet.
A járdát az időjárási körülményeket figyelembe véve 2022. május 15. és 2022. október 15.
között el kell készíteni.
A Bordányi Polgármesteri Hivatal munkatársa folyamatosan ellenőrzi az elkészült járdát a
bejelentés után, azonban 2022. november 1-től mindenképpen.
Amennyiben a járda nem a jelen pályázati felhívásban, valamint a nyertes pályázat esetén
kiküldött megállapodásban foglaltaknak megfelelően épül meg, a pályázót Bordány Nagyközség
Önkormányzata a támogatásként kiszállított építőanyag árának visszafizetésére kötelezheti.
A pályázónak vállalnia kell a járda megépítésének támogatáson felüli összes felmerülő
költségeit. A pályázat benyújtását követően a Bordányi Polgármesteri Hivatal felméri a kérelem
tartalmának megalapozottságát.
6)

A Közösségi Járdaépítési Programra elkészített pályázatok benyújtásának határideje: 2022.
április 22. (péntek). A pályázatot Bordány Nagyközség Önkormányzatának honlapjáról
letölthető, vagy a Bordányi Polgármesteri Hivatal ügyfélpultjánál kérhető járdaépítési kérelem
formanyomtatvány teljes körű kitöltésével lehet leadni. A pályázat benyújtásának nincs díja. A
pályázatot a Bordányi Polgármesteri Hivatalban személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai
úton a 6795 Bordány, Benke Gedeon utca 44. számra címezve „Közösségi Járdaépítési
Program 2022” címmel ellátva lehet benyújtani.

7)

A benyújtott lakossági pályázatokról a képviselő-testület 2022. áprilisi testületi ülésén dönt. A
támogatói döntést követően a Bordányi Polgármesteri Hivatal tájékoztatást küld a pályázók
részére.
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