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Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2017. január 05-i soron kívüli ülésére 

 

Döntés a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16” pályázaton való részvételről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016. november 23-án megjelent Magyarország Kormányának” 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 felhívása.  

 

Kétpó Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra.  

A pályázat célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások 

elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség 

gazdaságának fejlesztése.   

 

A pályázat keretében két célterületre lehet pályázni: 

 

1 célterület: önkormányzati helyi közutak fejlesztése, 

 

2. célterület: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak kezelését, 

karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott vagy függesztett munkagépek, erőgépek 

(kizárólag traktor és csak akkor, ha a támogatást igénylő igazolja, hogy rendelkezik 

útfelújításra/karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel), erőgépek és vontatott 

függesztett munkagépek, ágaprító gépek beszerzése.  

A projekt keretében kizárólag első üzembe helyezésű, legfeljebb két éve gyártott gépek és 

berendezések beszerzése támogatható. Az igényelhető támogatás maximális összege 10 millió forint 

(konzorcium esetén 20 millió forint), a támogatás intenzitása 85%.  

 

 



 

A pályázat megvalósítási határideje: 24 hónap 

 

Javaslom a 2. célterület tekintetében az önkormányzati utak kezeléshez, állapotjavításhoz, 

karbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzését. 

 

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kétpó, 2017. január 05. 

 

 ………………….. 

 Keresztes Péter Pál 

 polgármester



 

Határozati javaslat 

 

Kétpó Község Önkormányzata 
……/2017.(……….) képviselő-testületi határozata  

 

Döntés a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16” pályázaton való részvételről 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „A vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás 2. célterületére 

„Önkormányzati tulajdonú úthálózat karbantartása Kétpón” címmel, az utak 

karbantartásához szükséges vontatott vagy függesztett munkagépek beszerzésére.  

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő 

benyújtásával. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: 2017. február 06. – a pályázat benyújtásának határideje 

 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 
 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda, 

Helyben  

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

 

Kétpó, 2017. január 05. 

 

 

 

 

 

 Keresztes Péter Pál dr. Enyedi Mihály  

 polgármester jegyző 

 


