
Kunfehértó Község Polgármesterének 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s e 

a Képviselő-testület 2016. november -i  ülésére 

a pályázat beadása tárgyában 

 

 

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé „ A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak 

fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő-és munkagépek beszerzése  „címen  

 

A felhívás kódszáma:   VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

 2.célterület:   önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő-és munkagépek beszerzése 

A támogatás maximális összege: 10 m Ft 

A támogatás intenzitása:   85 % 

Önerő:     15% 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító: 

- vontatott és függesztett munkagépek 

- erőgépek 

- erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek 

- ágaprító gépek beszerzése 

 

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható. Erőgép önállóan csak akkor 

támogatható, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy rendelkezik útfelújításra és/vagy 

karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Amennyiben nem rendelkezik vele, 

csak úgy támogatható, ha jelen pályázatban támogatási kérelmet ad be munkagép 

beszerzésére. További feltétel, hogy a támogatást igénylő alkalmazzon erőgépet kezelő 

szakembert. 

A tervezett beruházás 1 db MTZ-1025.5 traktor, 1 db Metal-Fach T299 homlokrakodó és 1 db 

rakodókanál beszerzésére irányul, melynek összértéke a Bicsak Kft-től kapott korábbi 

árajánlat alapján bruttó 12.758.420 ft. 

 

A kérelmeket 2016.november 14 -2018.november13-ig lehet benyújtani több szakaszban. 

Első szakasz zárása várhatóan 2016.12.05.  

A pályázat volumenének nagysága miatt célszerű a Goodwill Consulting Kft-vel elkészíttetni 

a pályázati anyagot, akikkel az Önkormányzat szerződésben áll a feladatok elvégzésére 

vonatkozólag. 

 
Javaslom, hogy a testület a fentiek szerint értsen egyet a fejlesztés megvalósításával és a 

pályázat benyújtásával.     

 

 

 



HATÁROZATI  JAVASLAT:        
 

1. Kunfehértó Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

a „VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú „ A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati 

utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek 

beszerzése „ pályázati felhívásra.   

 

2. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a 

13.000.000 Ft-ot. A pályázathoz szükséges önerőt a Képviselő-testület a 2017. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 
 

3. Kunfehértó Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázattal kapcsolatos dokumentumok elkészíttetésére, aláírására, a pályázat benyújtására, a 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

 

 

 

Határidő:  2016. november 30. 

Felelős:    polgármester 

Értesül: Ficsórné Sáfár Anett koordinációs ügyintéző 

             Gömzsik László pénzügyi ügyintéző 

 

 

Kunfehértó, 2016. november 24.    

                                                                 (:Huszár Zoltán:) 


