
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Tel/Fax: 62/525-090
E-mail: phkiszombor@vnet.hu

_________________________________________________________________
Üi.: 22-197/2016 Tárgy: Pályázati lehetőség külterületi 

helyi közutak fejlesztésére.
Melléklet: Tájékoztatás

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormányának felhívása alapján pályázati lehetőség van a  vidéki térségekben
található,  külterületi  helyi  közutak  fejlesztése,  önkormányzati  utak  kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A  felhívás  célja  a  vidéki  térségekben  élők  életminőségének  javítása,  az  alapvető
szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a
térség gazdaságának fejlesztése.
Az Önkormányzat  az  1.  célterület  kiírását  kívánja  megpályázni,  amely  a  külterületi  helyi
közutak fejlesztését irányozza elő.

I. A támogatás mértéke:

1. célterület esetében maximum 100 millió Ft

Az Önkormányzat az 1. célterület önállóan támogatható tevékenységére pályázna:

I.  Önkormányzati  tulajdonú  vagy  önkormányzati  vagyonkezelésben  lévő,  külterületi,  már
meglévő földutak: a) stabilizálása

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek

A  felhívás  keretében  az  alábbi  tevékenységek  önállóan  nem,  csak  valamely  önállóan
támogatható  tevékenységgel  együtt  támogathatók,  amennyiben  a  tevékenység  az  adott
célterület esetében releváns:
a) projekt előkészítés:

- szakmai előkészítés,
- közbeszerzés.

b) mérnöki feladatok;
c) projektmenedzsment;
d) egyéb szolgáltatások és tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

III. A nyertes projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap



IV. Fenntartási kötelezettség: 5 év

V. Beadási határidők:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01.
07. napig van lehetőség. A pályázat szakaszos elbírálású. 10 db beadási határidőt határoztak
meg.
Ezen időszak alatt  az  alábbi  értékelési  határnapokig  benyújtásra  került  projektek  kerülnek
együttesen elbírálásra:

Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.
A második szakasz zárása: 2017. 03. 06.
A harmadik szakasz zárása: 2017. 04. 06.
A negyedik szakasz zárása: 2017. 07. 06.
Az ötödik szakasz zárása: 2017. 10. 06.

VI. A támogatás formája, mértéke, összege:

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Kiszombor a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
járási  kategóriáinak  megfelelő  besorolás  alapján  az  alábbiak  szerint  a  kedvezményezett
járásban lévő település. 
A támogatás intenzitása: az 1. célterület esetében 85 %, így 15 % önerő biztosítása szükséges,
mely a 100     000 e Ft támogatás esetében 17     640 e Ft.

VII. Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) építmény rekonstrukciója, fejlesztése,
b) új gépek és berendezések vásárlása,
c) egyéb általános költségek: például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási
díjak,  a  projekt-előkészítés,  a  környezeti/pénzügyi  fenntarthatóságra  vonatkozó  tervezési
díjak, a projekt-menedzsment költség,
d)  a  következő  immateriális  beruházások:  számítógépes  szoftverek  megvásárlása  vagy
kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése,
e) A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes
elszámolható kiadásának az 5%-át.

VIII. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Általános költségek és immateriális javak költségei: 5 %
- az építészek, mérnökök díjai,
- hatósági eljárási díjak,
- tanácsadói és projekt menedzsment költségek,
- Projekt előkészítési költségek .



Az Önkormányzat által tervezett felújítandó külterületi földutak

1. Régi Makói út – Pincedombi út hossz:1800 fm terület: 23969 m2

2. Nyári út Kiszombor benzinkút – Ferencszállás alatt hossz: 3700 fm terület: 25703 m2 
3.         43 úttól a töltésig

I. hossz: 1450 fm terület: 24015 m2

II. hossz: 1150 fm terület: 12966 m2  
III. hossz:   800 fm terület: 8269 m2  

4. 43 út és a vasút között      hossz:1100 fm   terület: 8703 m2 
5. Régi dögtér a repülőtérnél  hossz:500 fm    terület: 3033 m2  
6. Régi dögtértől az Óbébai útig

a) hossz:  700 fm  terület: 8731 m2   
b) hossz:  650 fm  terület:8025 m2

c) hossz: 3000 fm  terület: 30594 m2

d) hossz: 1500 fm terület: 10285 m2

A tervezői költségbecslés alapján a fenti útszakaszok kivitelezési költsége bruttó 87.249 e Ft.
Amennyiben a kivitelezésre fordítható maximális pályázati keretet ki akarjuk használni, abban
az esetben még van lehetőség további útszakaszok felújítására kb. 24.500 e Ft összegben.

Amennyiben  a  Tisztelt  Képviselő-Testület  akként  határoz,  hogy  további  útszakaszok
kerüljenek felújításra, kérem, erre tegyenek javaslatot.

A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat végzi a költségvetés és egyéb dokumentációk
elkészítését, amelyet ajánlatuk alapján 500 e Ft + ÁFA díj ellenében vállalnak. Ez az összeg a
pályázatban elszámolható.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  pályázat
beadásáról dönteni szíveskedjen.

Kiszombor, 2016. november 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester


