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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Várhatóan 2016 novemberében megjelenik a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése c. vidékfejlesztési pályázati kiírás, melynek társadalmi 

egyeztetése szeptemberben lezajlott. 

A kiírás értelmében az 1. célterületen belül a külterületi helyi közutak fejlesztésére, a 2. 

célterületen belül önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzésére van lehetőség. A kiírás az alábbi szabályokat 

tartalmazza: 

 önkormányzatunk, mint vidéki térségben működő települési önkormányzat1, 

jogosult pályázni; 

 egy pályázat keretében mindkét célterületre lehet pályázni; 

 a támogatás mértéke: 75 %,  

 25 % önerő szükséges; 

 az áfa elszámolható költség az önkormányzatok részére2 

 maximális támogatási összeg az 1. célterület esetében: 100 M Ft; 

 maximális támogatási összeg az 2. célterület esetében: 10 M Ft; 

 előleg mértéke: 50 %; 

 

Az 1. célterület esetében több, önállóan támogatható tevékenység is választható. Ezek, 

az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már 

meglévő földutak: 

a) mechanikai stabilizálása; 

b) fejlesztése szélesítéssel; 

c) alépítményének és szilárd burkolatának kialakításai lehetnek. 

 

A 2. célterület esetében szintén több, önállóan támogatható tevékenység is választható, 

melyek az önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító: 

a) vontatott és függesztett munkagépek, 

b) erőgépek, 

c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, 

d) ágaprító gépek beszerzései lehetnek. 

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható. Azaz önjáró gréder 

beszerzése nem támogatható. 

 

A Mosonmagyaróvári Járásban Jánossomorja rendelkezik a legnagyobb külterülettel, ami még 

a mosonmagyaróvárinak is több mint a kétszerese. Jánossomorja külterületén közel 90 

kilométernyi kiépítetlen közút van, aminek jelentős hányada önkormányzati tulajdonú3.  

E jelentős szám miatt egy fontossági sorrendet állítottunk fel a VÜMESZ munkatársaival, 

egyeztetve a külterületi utakat használó gazdálkodókkal és cégekkel. Ezek alapján az alábbi 

utakat tervezzük felújítani: 

(…) hrsz. 

                                                 
1 Vidéki térség: az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül: a népesség 10 ezer 

főnél kevesebb. (Vidékfejlesztési Program - Kézikönyv pp.85.) 
2 A 2007-2013-as programidőszakban a Vidékfejlesztés Programban az önkormányzatoknak erre nem volt 

lehetősége. Akkor a nettó költségekkel kellett számolni és az áfa az önkormányzatot terhelte. 
3 Helyi közutak és hidak adatai 2015. év – KSH Adatlap, Jánossomorja Város Önkormányzata által beküldve 

2019.02.19-én. 
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A meglévő gépparkot és a pályázat 1. célterületlét tekintve az alábbi gépeket, eszközöket 

tervezzük beszerezni: 

(…) típus megnevezés stb. 

  

Tervezett igényelt támogatás az 1. célterületre: 50 M Ft, ehhez a tervezett önrész: 16.6 M Ft; a 

tervezett igényelt támogatás a 2. célterületre: 10 M Ft, ehhez a tervezett önrész: 13.3 Ft. 

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a kiírás még nem jelent meg, a társadalmi 

egyeztetésre készült verzió alapján készült az előterjesztés. 

Tekintettel arra, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülés előreláthatólag 2017. február 

15-én esedékes, célszerű a Polgármester részére felhatalmazást adni, amennyiben a pályázat 

kiírásra kerül. 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (XI. 30.) Kt. határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

Jánossomorja Város Önkormányzata a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért 

Felelős Államtitkársága által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. vidékfejlesztési 

pályázaton részt vesz. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot készítsen, készíttessen és nyújtson be a 

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által megjelölt szervezethez. 

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a projekt támogatási szerződéseinek aláírására, valamint a szükséges nyilatkozatok 

megtételére 

 

4. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a támogatással 

megvalósuló projektek fenntartási kötelezettségeit.  

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  A pályázati kiírásban foglaltak szerint 

 

 

Kérem a T. Testületet fentieket megtárgyalni, és abban dönteni szíveskedjen. 

 

 

Jánossomorja, 2016. november 21. 

 

                       Lőrincz György s.k. 

                              polgármester 

 

 

 


