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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. október 27-én tartandó ülésére 

  

Külterületi helyi közút fejlesztésével kapcsolatos pályázatról 

 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt vezető tanácsos 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016.09.08.-án társadalmi egyeztetésre került 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” pályázati felhívás. A társadalmi 

egyeztetés után nemsokára megjelenik a pályázati felhívás, melyre a későbbiekben lehetséges 

pályázni. 

 
A társadalmi egyeztetésre bocsájtott felhívás alapján a külterületi közutak fejlesztésére 

kívánunk pályázatot benyújtani, melynek maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatás igényelhető. A projekt megvalósítása során a külterületi 0599 hrsz., 0617 hrsz., 

0673 hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági földutak kerülnének korszerűsítésre. Terveink szerint 

a ~2500 méteres útvonalon 3-3,5 m széles szórt útalap kerülne kiépítésre, 150 méterenkénti 
leállási lehetőséggel. Az útvonal nyomvonala az előterjesztés 1. számú mellékletében 

megtalálható. 

 

A nyomvonalrajz alapján látható, hogy az ún. MOL-os út folytatásaként a Mátyás utca 

végéről (Csák tanya), a Sárszigetben található Réti u. végéig lehetne el jutni úgy, hogy a 
település belterületi részét elkerüljük. 

    

A mechanikai stabilizáció ugyan nem engedélyköteles tevékenység, viszont a pályázathoz 

szükséges tervdokumentációt, mely nyertes pályázat esetén elszámolható a pályázat 

benyújtásához el kell készíttetni az arra jogosult tervezővel. A költségeket előzetesen (konkrét 

árajánlat hiányában) a pályázat méretét tekintve (117.647.059x2%) bruttó 2.352.941 Ft körül 

becsüljük. A tervezési költségeket sikerdíjas konstrukció keretében kívánjuk finanszírozni, 

legfeljebb 15 %-nyi előleg fizetésével.   

 

A pályázat támogatási intenzitás intenzitása kedvezményezett kistérség esetén 85%, tehát 
15%-ot önerőként kell biztosítania az önkormányzatnak, amelyre tekintettel az út mentén 

érintett gazdálkodókkal egyeztetéseket kezdtünk, ezzel is csökkentve az általunk 

megfizetendő önerő nagyságát.  
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A támogatási kérelem benyújtásához mellékletként csatolni kell az önkormányzat határozatát 

a fejlesztés megvalósítására vonatkozó szándékáról.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati 

javaslatot, a település központjának tehermentesítése céljából elfogadni szíveskedjenek.  
 

Füzesgyarmat, 2016. október 20. 

 

Bere Károly 
polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (X. 27.) határozata 

Külterületi helyi közutak fejlesztéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 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” elnevezésű pályázatra „Füzesgyarmat, 0599.hrsz-

ú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése” elnevezéssel pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást a 2017.-2018. évben 
megvalósítja. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, a „Füzesgyarmat, 0599. 

hrsz-ú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi 

adatokkal: 

A pályázat maximális költsége: maximum 117.647.059 Ft 
A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 100.000.000 Ft 

Önerő: maximum 17.647.059 Ft 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

A beruházással érintett önkormányzati utak helyrajzi száma: Füzesgyarmat, külterület 0599 

hrsz., 0617/1 hrsz., 0673 hrsz. 

 

Határidő: a végleges pályázati felhívásban szereplő határidő 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (X. 

27.) határozatához 

 

 


