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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Vidékfejlesztési Program keretében „A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati felhívás 

jelent meg. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban 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 célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása: 

 

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése (maximum 100 millió Ft., támogatási intenzitás 85 %, 

rendelkezésre álló keretösszeg: 14,7 milliárd Ft.) 

I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, már meglévő földutak 

a) stabilizálása; 

b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása. 

II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal 

rendelkező helyi közutak: 

a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése. 

 

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése (maximum 10 millió Ft., támogatási intenzitás 85 %, rendelkezésre álló keretösszeg: 

3,7 milliárd Ft.) 

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésében lévő utak karbantartását, rendszeres 

felújítását biztosító: 

a) vontatott és függesztett munkagépek, 

b) erőgépek (erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése számolható el), 

c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, 

d) ágaprító gépek beszerzése. 
 

A felhívás keretében a projektelőkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés), mérnöki feladatok, 

projektmenedzsment és az egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) elszámolhatóak. 
 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 6-tól 2019. január 7-ig van lehetőség, illetve a rendelkezésre 

álló keret kimerüléséig. 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 0723, 0729 (szilárd burkolat felújítás), valamint 0764, 0755/12, 07, 

064/1 és 064/4 hrsz-ú (stabilizálás), az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak felújítására, valamint 

erőgép beszerzésére nyújtson be támogatási kérelmet a maximális támogatási keretek kihasználásával (bruttó 

109.999.970.-Ft támogatás + 19.411.760.- Ft önerő = 129.411.730.- Ft a projekt teljes költsége) 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

Polgár, 2016. december 08. 

      Tisztelettel: 

          Tóth József 

          polgármester 



 

 

 

Határozati javaslat 

…./2016 (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Vidékfejlesztési Program 

keretében pályázat benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be „A vidéki térségek 

kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” tárgyú felhívásra az alábbiak szerint: 

- 1. célterület esetén: 0723, 0729 (szilárd burkolat felújítás), 0764, 0755/12, 07, 064/1, 064/4 

(stabilizálás) hrsz.-ú, az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak felújítása,  

- 2. célterület esetén: erőgép beszerzése. 

 

2. A Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontjára vonatkozóan a szükséges önerőt bruttó 

19.411.760.- Ft-ot a 2017. évi költségvetésben pályázati önerő alap céltartalékban biztosítja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


