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ELŐ TER J ES ZTÉS  
           4. napirend  

 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című 

pályázat benyújtása 

 

2016. november 23. napján megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívás. 

 

 A konstrukció célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az 

alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A célok 

elérése érdekében az alábbi 2 célterület esetében lehetséges a fejlesztések megvalósítása: 

 

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése; 

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése. 

 

A felhívás keretében támogatható önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati 

vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása; alépítményének és 

szilárd burkolatának kialakítása, illetve önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati 

vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak 

alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése. 

 

A projekt kizárólag az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető 

meg. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt 

támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba 

lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 01. hó 06. naptól 2019. év 01. hó 07. napig van 

lehetőség. Az első értékelési szakaszban a 2017. 02. 06. napig benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra. 

 

Támogatási kérelmet vidéki térségben működő MVH ügyfél-azonosítóval rendelkező 

települési önkormányzat, önkormányzati társulás jogosult benyújtani. 

 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke településünk esetében 

az elszámolható költségek maximum 75%-a. Az igényelhető támogatás összege legfeljebb 

100 millió Ft az 1. célterület és legfeljebb 10 millió forint a 2. célterület esetében. Támogatott 

projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg 

mértéke a megítélt támogatás 50%-a. 

 

1. célterület: 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felé javasolom ( az 

előzetes informális megbeszéléseknek megfelelően ), hogy a Nagycenk-Pereszteg 

összekötő út   ( „ Vízálló út „ )a Nagycenk 0193/1 , 0193/2 és a 0194 hrsz alatti  

területen szilárd burkolattal történő ellátására  nyújtson be pályázatot . 

 

 

 



 

2. célterület: 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felé javasolom ( az 

előzetes informális megbeszéléseknek megfelelően ), hogy a légkondícionált traktor, 

rézsükasza és szárzúzó beszerzésére nyújtson be pályázatot . 

 

 

A képviselő-testületet tájékoztatom, hogy konzorciumi partner nélkül javasolom a pályázatot 

benyújtani. Nyertes pályázat esetén + 1 fő erőgépkezelőt az önkormányzatnak alkalmaznia 

kell.  

 

 

…../2017.(……..) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázat keretén belül a Nagycenk 

0193/1, 0193/2 és a 0194 helyrajzi számú külterületi út felújítását és erő- és munkagépek 

beszerzését határozta el.  

 

Az önkormányzat a beruházás végrehajtásához és a gépbeszerzéshez szükséges önerőt 

biztosítja. Önerő összege maximum: 17 millió Forint. 

  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt a 2017. évi 

költségvetésében biztosítja, a pályázat elnyerése esetén az önrész összege rendelkezésre fog 

állni. 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csorba János 

polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi 

szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a 

Támogatási szerződés aláírására is. 

 

Felelős: Csorba János polgármester  

Határidő: 2017.02.06. illetve értelem szerint folyamatosan 

 

 

 
 

 

  

Nagycenk, 2017. január 12. 

 

 

 

 

 

        Csorba János  

        polgármester 


