Előterjesztés
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSRA
Megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
elnevezésű pályázati felhívás. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek az 1. célterület
esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium
esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.
A támogatási intenzitás a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal
fejlesztendő járásban 95%-os lehet. A felhívás 2. célterülete esetében erő- és munkagépek
beszerzésére van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017.01.06. naptól lesz lehetőség, az első szakasz
zárására 2017.02.06-án kerül sor.
A pályázatot Jánoshalma és Borota közösen nyújtja be konzorciumi megállapodás keretében a
2. célterületre. Borota 1 db traktor vásárlását, Jánoshalma 1 db ágaprító gép beszerzését
tűzte ki célul. Az ágaprító gépre megérkezett az árajánlat, ára nettó 7.865.800 Ft (bruttó
9.989.566 Ft).
Pályázati költségvetés jánoshalmi része:
1 db ágaprító beszerzése
Nyilvánosság biztosítása (eszközökre matrica, a hivatal épületén
„C” típusú tábla elhelyezése, fejlesztésről honlapon tájékoztató
megjelentetése, fényképek készítése,
térképtér feltöltése)
Projektmenedzsment szolgáltatás biztosítása
Összesen

9.989.566 Ft

36.434 Ft
480.000 Ft
10.506.000 Ft

A támogatás mértéke 95 %: összege: 9.980.700 Ft
Az önerő összege: 525.300 Ft.
Készült: Jánoshalma, 2016. december 08.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával támogatja pályázat
benyújtását a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati

felhívásra. A pályázatot Jánoshalma Városi Önkormányzat és Borota Községi
Önkormányzat konzorciumi megállapodás keretében közösen nyújtja be.
A pályázathoz szükséges önerőt, 525.300 Ft keretösszegben biztosítja.
A fejlesztés megnevezése: Külterületi helyi közutak karbantartásához szükséges
gépek beszerzése Jánoshalmán és Borotán.
A fejlesztéssel érintett ingatlan (gép tárolási helye) címe, helyrajzi száma: 6440
Jánoshalma, Mélykúti út 7., hrsz: 2766).
Fedezet: 2017. évi költségvetés
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2017. február 06.

