
 

 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- 

és munkagépek beszerzése  

Pályázati összefoglaló 
 

 1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő 

 Támogatás mértéke: 75-95% 

 Támogatás összege:  

 maximum 100 MFt. külterületi helyi közutak fejlesztése esetén 

 maximum 10 MFt. (konzorciumi pályázatok esetén maximum 20 

MFt) erő- és munkagépek beszerzése esetén 

A pályázatok benyújtása 2016. 12. 05-ig lehetséges. 

 

2. Pályázók köre: 

Vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás 

 

3. Támogatható tevékenységek: 
Önállóan támogatható tevékenységek 
1. célterület: önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, 
külterületi, már meglévő földutak: 

 mechanikai stabilizálása 
 fejlesztése szélesítéssel 
 alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása 

2. célterület: önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását 
biztosító: 

 vontatott és függesztett munkagépek 
 erőgépek (kizárólag traktor) 
 erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek 
 ágaprító gépek beszerzése 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
1. célterület esetében: 

 szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó 
infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és 
felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, 
kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.) 

 szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló 
fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és 
forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek 

 balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: 
balesetveszélyes ívek korrekciója 

 amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések 
kialakítása 

 árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy 
zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése 

 zöldterület-építési, átalakítási munkák. 



 

 
2. célterület esetében: 

 kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak 
karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez 
nélkülözhetetlenek. 

 
2. célterület esetében nem támogatható önjáró munkagépek és mezőgazdasági 
erőgépek beszerzése Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető 
támogatás 

 
4. Feltételek: 

 a beruházásnak közvetlenül vagy közvetve hozzá kell járulnia a foglalkoztatás-
növeléséhez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához, vagy a munkaerő 
mobilitás feltételeinek a javításához, melynek a projektben bemutatásra kell 
kerülnie 

 a kedvezményezetteknek az 1. célterület esetében megvalósíthatósági 
tanulmányt, a 2. célterület tekintetében fenntartási és üzemeltetési tervet kell 
elkészíteni 

 amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles 
beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább a 
vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása. 

 erőgépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege – beleértve a 
konzorciumban történő megvalósítást is – nem haladhatja meg a nettó 10 
millió Ft-ot. Erőgép önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a 
támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy 
rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő 
munkagéppel. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az útfelújításra és/vagy 
karbantartásra alkalmas munkagéppel, úgy erőgép beszerezése csak abban 
az esetben támogatható, amennyiben jelen felhívás keretein belül támogatási 
kérelmet ad be munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a 
támogatást igénylő alkalmazzon erőgépet kezelő szakembert. 

 a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani 
három egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól 
származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki 
paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási 
kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a 
támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal 
rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet 
szakmai indokolással kell ellátnia 

 a projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási 
kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, 
berendezések beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység 
megvalósítását szolgálja; 

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 30/330-5159 
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