VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése
1. Jogosultak köre:
- vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás
2. Önállóan Támogatható Tevékenységek
1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható):
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi,
már meglévő földutak:
a) mechanikai stabilizálása;
b) fejlesztése szélesítéssel;
c) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.
2. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható):
Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
a) vontatott és függesztett munkagépek,
b) erőgépek (kizárólag traktor)
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
d) ágaprító gépek beszerzése.
3. Önállóan Nem Támogatható Tevékenységek
Projektelkészítés: szakmai előkészítés és közbeszerzés
Mérnöki feladatok
Projektmenedzsment
Egyéb szolgáltatások, köztük tájékoztatás és nyilvánosság
1. Célterülethez kapcsolódóan:
o szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó
infrastrukturális
elemek
forgalomtechnika
korszerűsítése,
műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák
(bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet
stb.)
o szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot
szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök,
sebességés
forgalomcsillapító
szigetek
építése,
gyalogátkelőhelyek;
o balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése:
balesetveszélyes ívek korrekciója
o amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések
kialakítása;

-

o árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása,
nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása,
korszerűsítése;
o zöldterület-építési, átalakítási munkák.
2. Célterülethez kapcsolódóan:
o kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak
karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez
nélkülözhetetlenek

4. Nem támogatható tevékenységek
1. célterület esetében:
a) a közlekedési módokat hátrányos helyzetbe hozó (a közlekedési módok beruházást
megelőző útidejét megnövelő vagy balesetveszélyüket fokozó, vagy a közlekedésben
résztvevőket kerülő útvonalakra kényszerítő) beruházások.
2. célterület esetében:
a) az utak karbantartásához nem kapcsolódó eszközök, munkagépek beszerzése;
b) önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése.
5. Egyéb támogatási feltételek
útfejlesztés a beruházást minden esetben a közúti közlekedésről szóló 1988. I.
tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kell tervezni és megvalósítani
kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése esetén, a beruházás
megvalósítását követően a projekt zárójelentéséhez csatolni szükséges a
Kerékpárút
Nyilvántartó
Rendszer
(KeNyi)
feltöltéséről
szóló
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ általi igazolást
a beruházásnak közvetlenül vagy közvetve hozzá kell járulnia a
foglalkoztatás-növeléséhez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához
Erőgép önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a
támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az útfelújításra
és/vagy karbantartásra alkalmas tartozékkal, vagy ha a pályázatban tartozékot
is vásárol
Gépbeszerzés esetén kötelező, hogy a támogatást igénylő alkalmazzon
erőgépet kezelő szakembert (alkalmazásban vagy megbízásban)
Ha a fejlesztéssel érintett út nincs és nem is kerül az önkormányzat
tulajdonába, akkor az út helye szerint illetékes önkormányzat köteles az
ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyonkezelői joggal rendelkezni
Út fejlesztés esetén a rendezett tulajdoni, vagyonkezelői viszonyait a
támogatást igénylőnek igazolni kell
Korábban 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet és/vagy 125/2009. (IX. 29.) FVM
rendelet szerint támogatott megvalósítási helyszín nem támogatható

-

Korábban 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet és/vagy 62/2012. (VI. 29.) VM
rendelet szerint támogatott funkcionálisan azonos eszköz beszerzése nem
támogatható

6. Fenntartási kötelezettség: 5 év
7. Előleg
A támogatás 50 %-a, de ennek megfelelő fedezet kell hozzá. Az előleg kifizetésnek számít,
így ekkor igazolni kell az önerőt
8. Projekt megkezdése, megvalósítása:
A beadás előtt nem kezdhető meg, beadást követő napon saját felelőségre megkezdhető.
Útfejlesztés esetén kizárólag az előzetes MVH szemle után kezdhető meg.
A projekt megvalósítására a megkezdéstől/támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24
hónap áll rendelkezésre
A 2014. január 1. után kiállított tervezési számlák elszámolhatóak
9. Projekt benyújtása:
Kezdő időpont:
2016.11.14-től
Első elbírálási szakasz:
2016.12.05
10. Pontozásnál előnyt jelent
- a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági
egységek száma legalább 5, további plusz pont ha meghaladja a 10-et
- ha konzorciumban több önkormányzat pályázik
- gépvásárlás esetén (2. célterület) 1 fő foglalkoztatás bővítés
11. Támogatás mértéke és összege

12. Csatolandó főbb dokumentumok:
- Tervdokumentáció
o Építési engedély köteles tevékenység esetén: építmény jellegétől
függően tartalmazza a helyszínrajzot, metszeteket és részletrajzokat,
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti,
eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, metszeteket)
o Nem építési engedély köteles tevékenység esetén:a tervezett építmény
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki
leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató
tervrajzokat
- Építési hatóság igazolása az eljárás megindításáról, vagy nyilatkozat hogy nem
engedély köteles
- vízjogi engedély köteles beruházás esetén a vízjogi eljárás megindításnak
igazolását
- 30 napnál nem régebbi térképmásolatok
- tulajdonosi, vagyonkezelői jogi igazolását
- 2. célterület esetén a munkagépet kezelő szakember gépkezelői jogosítványát,
továbbá a munkaköri leírásának/megbízási szerződésének a tervezetét;

