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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. december 15-én tartandó ülésére  

Erő- és munkagép beszerzésével kapcsolatos pályázati lehetőségről 

 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt vezető tanácsos 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016.11.23-án 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” pályázati felhívás.  

 

A pályázati felhívásokra 2017.01.06-tól lehet pályázatot benyújtani 2019.01.07.-éig szakaszos 

ütemezéssel. 

 

Az októberi testületi ülésen szó esett már a pályázatról, melyben a 0599 hrsz-ú külterületi út 

szórt útalappal történő kiépítéséről hozott döntést a testület. 

 

A pályázat másik célkitűzése erő- és munkagép beszerzésére irányul, mely során nettó 

10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást lehetne igényelni.  

 

A pályázat támogatási intenzitása kedvezményezett kistérség esetén 85%, tehát 15%-ot 

önerőként kell biztosítania az önkormányzatnak. 

 

A pályázatban beszerezhetünk a téli útüzemeltetéshez szükséges munkagépeket és a munka 

gépekhez szükséges erőgépeket is. Az összeget figyelembe véve szó eshet új kommunális 

kistraktor beszerzéséről (kerékpárúton a hó eltakarításához, sószóráshoz), esetleg gréder- vagy 

homlokrakodó beszerzéséről. 

 

A támogatási kérelem benyújtásához mellékletként csatolni kell az önkormányzat határozatát 

a fejlesztés megvalósításáról. 

 

Füzesgyarmat, 2016. december 07. 

 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   Polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (XII. 15.) határozata 

a 126/2016. (X.27.) határozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

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 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 és az útkarbantartáshoz szükséges erő és 

munkagép beszerzése” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi adatokkal: 

 

1. célterület esetében: külterületi helyi közutak fejlesztése 

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 

 

2. célterület esetében: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

A pályázat maximális költsége: maximum 11.764.706 Ft 

A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 10.000.000 Ft 

Önerő: maximum 1.764.706 Ft 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

A beruházással érintett önkormányzati ingatlanok helyrajzi száma:  

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

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

 

Határidő: 2017. 02. 06. a pályázati benyújtás első szakaszának határideje 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


