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ELŐTERJESZTÉS  

  

A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való pályázati 

részvételről szóló önkormányzati testületi határozat módosításáról  

  

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 25-i rendes ülésén a 122/2016. 

(X. 25.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése című kiírás keretein belül 

pályázatot nyújt be.  

  

A 2016. november 23-án megjelent aktív pályázati kiírás alapján, a célok elérése érdekében az 

alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:   

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése;   

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése. 

 

A fentiekre tekintettel képviselő-testület 2016. december 13-án megtartott testületi ülésén a 

112/2016. (X.25.) önkormányzati testületi határozatát módosította, melyben megjelölte, hogy 

mely utak kerülnének felújításra.  

 

A rendelkezésre álló információ alapján településünk számára előnyösebb lenne, ha a 2. 

célterület vonatkozásában kerülne benyújtásra a pályázat. A felhívás feltételeinek megfelelő 

projekteket a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig. A felhívás szerint a 2. célterületben meghatározott 

tevékenységekre benyújtott támogatási kérelem az alábbiakra terjed ki: 

 

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, 

rendszeres felújítását biztosító: 

 

a) vontatott és függesztett munkagépek, 

b) erőgépek 

c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, 

d) ágaprító gépek beszerzése. 

 

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható. 

 

 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.  

 

 

Határozati javaslat:   

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről szóló 122/2016. (X. 25.) és 

150/2016. (XII.13.) számú önkormányzati testületi határozatot visszavonja. 



 

 

 

 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 

Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése című kiírás keretein belül 

pályázatot nyújt be a pályázati felhívás szerinti 2. célterület esetén az önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzésére. 

  

A beruházás megvalósításához szükséges önerő az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséből kerül biztosításra.  

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 

ügyekben eljárjon.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

  

Szerep, 2017. január 3. 

  

  

               Tóthné Verő Tünde s.k.  

              polgármester  


