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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. december 16-ai rendkívüli ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: A KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE, ÖNKORMÁNYZATI UTAK 

KEZELÉSÉHEZ, ÁLLAPOTJAVÍTÁSÁHOZ, KARBANTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ERŐ- ÉS 

MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE CÍMŰ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 SZÁMÚ PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ 

INDULÁSRÓL DÖNTÉS.  

 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester 

Előkészítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Pályázat benyújtására van lehetőség a Vidékfejlesztési Program keretében külterületi út 

állapotjavításához. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen a 

megvalósításhoz szükséges önerővel, mely a beruházás 25%-a. Javaslom, hogy biztosítsuk a 

szükséges önrészt, melynek a forrása a jövő évi költségvetésben előreláthatólag 

rendelkezésünkre fog állni. 

Tisztelettel: 

 

      Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 

 

  

 

HATÁROZAT TERVEZET 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016.(XII. 16.) önkormányzati határozata 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, a 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú pályázati kiírásra. 

Az Önkormányzat a külterületi helyi közút fejlesztése céljából nyújt be pályázatot, a már 

meglévő földút stabilizálására, az alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása céljából. 

A fejlesztendő külterületi út a … hrsz-ú Köves megnevezésű út. 

A fejlesztés várható költsége 36.000.000 azaz harminchat millió forint. 

A támogatási intenzitás a beruházási összeg 75%-a. 

Az Önkormányzat a fejlesztés saját forrását – a beruházás 25%-nak megfelelő összeget – éves 

költségvetésének a terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. február 07. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Pályázat benyújtására van lehetőség a  vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, a Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése című  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati kiírásra. 

Javaslom, hogy az önkormányzatunk az utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gép 

beszerzése céljából nyújtson be pályázatot. 

A támogatási intenzitás a beruházási összeg 75%-a. 

Javaslom, hogy biztosítsuk a szükséges önrészt, melynek a forrása a jövő évi költségvetésben 

előreláthatólag rendelkezésünkre fog állni. 

 Tisztelettel: 

 

      Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 

 

 

HATÁROZAT TERVEZET 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016.(XII. 16.) önkormányzati határozata 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a  vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, a 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú pályázati kiírásra. 

Az Önkormányzat a külterületi helyi közutak fejlesztésére nyújt be pályázatot, az utak 

karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gép beszerzése céljából. 

A fejlesztés várható költsége 15.000.000 azaz tizenöt millió forint. 

A támogatási intenzitás a beruházási összeg 75%-a. 

Az Önkormányzat a fejlesztés saját forrását – a beruházás 25%-nak megfelelő összeget – éves 

költségvetésének a terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. február 07. 

 

 

 

 

 

 

 


