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ELŐTERJESZTÉS  
           3.napirendi pont  

 

Erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat ismertetése 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2017. évben Önkormányzatunk pályázott „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 projekt megvalósítására.  

 

A pályázatban az egyik célterületet lemondtuk, mert külterületi út felújítása is volt benne 

(Vízálló út felújítás másik projektben volt nyertes) , és így maradt az erő-és munkagépek 

beszerzése.   

 

A pályázatban 1 erőgépre és 2 munkagépre pályáztunk , az erőgép MTZ 892.2 típusú erőgép, 

valamint egy szárzúzó és egy rézsükasza volt benne.  

 

A projekt teljes költségvetése 11.176.647 Ft volt, melynél 9.999.991  Ft támogatás került 

megállapításra.  

 

Sajnálatos módon ez a típusú erőgép már a pályázatban nem elszámolható, mivel 

megváltoztak az erőgépekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és ezen típusú erőgép 

forgalomba állítása már nem lehetséges.  

 

Egy teljesen új csomagra nyújtottunk be változás-bejelentést a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési  Hivatalhoz ( Husquarna 525D erőgép, C155 vágóasztal, lengőkéses 

vágóasztal és hidraulikus tolólap ), ami bekerülési költségben hasonló összegű lett volna.  

 

Sajnos a változás-bejelentést elutasították, és kötelező megvalósítani az erőgép és 2 

munkagép beszerzést.  

 

A pályázati kiírást lefolytattuk 3 cég felé, melyből a nyertes ajánlattevő a Készenlét Zrt volt, 

aki a melléklet szerinti ajánlatot adta. ( 1. számú melléklet )  

 

Az ajánlat 18.827.496 Ft, amiből a pályázati támogatás 9.554.755 Ft, az önerő 9.272.741 Ft.  

 

Összeadva a pályázatban lévő kötelező tájékoztatási és nyilvánosság résszel, valamint a 

pénzügyi tanácsadás résszel, a megosztás az alábbiak szerint  alakul a projekt támogatási és 

önerős megosztása. 

 

Támogatás: 9.999.991 Ft  

Önerő: 9.279.595 Ft 
 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp-6-7411-16-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts


 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a T. Képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy a nyertes pályázatban az önrészt 

biztosítjuk. Az erőgép beszerzésével lehetőség nyílik a település területén eddig bérkaszálásban nyírt 

területek önkormányzati kaszálásban történő megoldására.  

 

  

 

……./2019.(……) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  vállalja, hogy az Erő- és 

munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat megvalósításához szükséges önerőt 

biztosítja 9.279.595 Ft összegben.  

 

A képviselő-testület a 2019.évi költségvetésében a teljes projekt költségét szerepelteti 

melyhez a támogatás összege: 9.999.991 Ft. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal  

 
 

 

Nagycenk, 2019. február 21. 

 

 

 

 

 

 

        Csorba János 

polgármester 


