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Tájékoztató a VPS-6-72.1-7 4.1.2-16 kódszámú pályázatról 

A pályázat célja a vidéki térségek infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése a  

külterületi közutak fejlesztésével. 

1. célterület: 

 

Önkormányzati tulajdonú vagy vagyonkezelésű már meglévő földutak  

a) mechanikai stabilizálása 

b) fejlesztése szélesítéssel 

c) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása 

 

2. célterület 

Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító munkagépek, 

valamint erőgépek beszeerzése. 

A vissza nem térítendő támogatás maximális összege az 1. célterületen 100. millió, a 2. célterületen 

10 millió Ft, a támogatási intenzitást a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 

26.) Korm. rendelet alapján lehet meghatározni. A rendelet 3. számú melléklete szerint a Szobi Járás 

kedvezményezett járás besorolású, a támogatási intenzitás 85 % 

A pályázatot még nem írták ki, tervezete társadalmi egyeztetés alatt áll.  

A pályázaton csak külterületi már meglévő földútra lehet támogatási igényt beadni. A számításba 

jövő utak: 

Az önkormányzat a tulajdonát képező, Kismaros, 0194 hrsz – Öregszőlő út (Mély út és 0197 utak 

között), 0197 hrsz– Öregszőlő út folytatása, 0195 hrsz– Monostor út (Öregszőlő út és Óhegyi út 

közötti szakasza), 0177 hrsz– Vasút feletti dűlő  

A zártkerti helyrajzi szám kizáró ok, így a Jánoshegyi úttal, valamint a 0177 Vasút feletti dűlő Kismaros 

felé eső részével nem tudunk indulni a pályázaton. 

Az egyes változatokra a Takta-OSI helyszíni szemle alapján a mellékelt előzetes költségbecslést 

készítette. 

Mechanikai stabilizáció 

 35 millió 

Alépítmény és szilárd burkolat 

A műszaki tartalom függvényében 52, 5-77,5 millió Ft között. ( 3 méteres útszélesség) 59-88 millió 

forint között (3,5 méteres útszélesség), mart aszfalt 38.4- 45,2 millió forint között. (3 méteres 

útszélesség) 43-51 millió forint között ( 3.5 méteres útszélesség) 



- A tender terv elkészítésének díja a bekért árajánlat alapján (Vicafer Kft., Sződ, 2134, József Attila 

utca 43. – Bóbis Ferenc tervező)  

- útépítési tender terv elkészítésének díja: 450.000 Ft + ÁFA = 571.500 Ft 

- engedélyezési terv elkészítésének díja (a hatóság nyilatkozata alapján építési engedélyköteles 

útfelújítás esetén): 1.700.000 Ft + ÁFA = 2.159.000 Ft. 

 

Az előterjesztés a pályázat tervezetének ismeretében készült, annak alapján az Önkormányzat 

indulási szándékáról lehet dönteni. 

 

Kismaros, 2016-10-12 

 

 

                                                                                                     Neubauer Rudolf 

 

Határozati javaslat 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottsága javasolja, hogy Kismaros Község Önkormányzata a  a VPS-6-72.1-7 4.1.2-16 kódszámú 

pályázaton vegyen részt az  

a) változat 

c) változat 

 szerint 

Felelős. Elnök 

Határidő: a Képviselő-testület következő ülése 

 

 


