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E L Ő T E R J E S Z T É S  
Külterületi helyi közutak fejlesztése - pályázat 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap céljaihoz kapcsolódóan a Vidégfejlesztési Program 

keretén belül a kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, külterületi helyi közutak 

fejlesztése felhívás keretében (felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21) lehetőség nyílt helyi 

önkormányzati tulajdonú külterületi helyi közutak fejlesztésére támogatást igényelni.  

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 30. napjától, több szakaszban 2022. november 30. 

napjáig van lehetőség. A jelenleg nyitva álló ötödik szakaszban a támogatási kérelem benyújtásának 

határideje: 2021. október 28. A támogatás intenzitása 95%. 

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetnek vállalnia kell, hogy a projektje megvalósításával 

hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban foglalt társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez, továbbá 

a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet. 

 

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység: 

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterület, helyrajzi számmal 

ellátott, már meglévő: 

a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása 

b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása 

és/vagy szélesítése, korszerűsítése. 

 

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység: 

• kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 

 

A támogatás maximális összege 300 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatás, a rendelkezésre 

álló forrás erejéig. 

A felhívás keretében egy támogatást igénylő egyszer részesülhet támogatásban. 

 

A fejlesztéssel érintett Bánk külterület 015 és Bánk külterület 024/10 helyrajzi számú közutak (földút) 

több gazdasági, valamint kereskedelmi célú ingatlan, többek között a Bánki Pálinkaház megközelítését 

biztosítják. A Bánki Pálinkaház – amellett, hogy vállalkozási tevékenységként szeszfőzdeként 

funkcionál - a település egyik turisztikai attrakciója, amely sok látogatót vonz, az üzemeltetetők 

rendszeresen szerveznek üzemlátogatást, pálinkakóstolást, ahol az általuk előállított és forgalmazott 

termékek több fajtával ismerkedhetnek meg a településre látogató vendégek. Mindemellett a felújításra 

kerülő közutak mentén több gazdálkodó foglalkozik növénytermesztéssel, állattartással.  

Tekintettel arra, hogy a Bánk 015 és Bánk 024/10 helyrajzi számú külterületi földutak jelentős 

forgalmat bonyolítanak le, valamint a Bánki Pálinkaház, mint turisztikai attrakció megközelítésére is 

ez az út szolgál, javaslom a megjelölt külterületi földutak jelen pályázati lehetőség keretében történő 

felújítását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvétel tekintetében döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

 

Bánk, 2021. október 15. 

  

 Tisztelettel: 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 
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……/2021. (X…….) képviselő-testületi határozati javaslat: 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Program 

keretében a Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, ezen belül Külterületi helyi 

közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be az 

alábbiak szerint. 

 

- A projekt megvalósítási helyszíne: 2653 Bánk külterület 015 helyrajzi számú közút 

2653 Bánk külterület 024/10 helyrajzi számú közút 

- A projekt megnevezése: „Bánk 015 és 024/10 helyrajzi számú külterületi utak fejlesztése” 

- Felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21 

- A projekt teljes költsége: 34.005.714 Ft 

- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 5 %-a: 1.700.286 Ft 

- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

- Az igényelt támogatás összege: 32.305.429 Ft. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját 

forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. október 28. 

 


