Iktatószám: 3/ 20- 12/2016.
Tárgy: Az Önkormányzat erő- és munkagépek beszerzésére kiírt pályázat megtárgyalása.

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 30-i rendes ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Tabi Tímea kirendeltség vezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A rendkívüli napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:
A támogatás háttere, az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési
Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg az 1248/2016.
(V.18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a
Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki
térségekben intézkedés szolgál.
A támogatás megnevezése, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése
megnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján a 2. célterület tekintetében, az
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzésére nyújtunk be pályázatot.
2. célterület esetén maximum 10 millió Ft (konzorcium esetén maximum 20 millió Ft) vissza nem
térítendő támogatásban részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig az Önkormányzatokat.
2. célterület esetén (több önállóan támogatható tevékenység is választható):
Önkormányzati utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
a) vontatott és függesztett munkagépek,
b) erőgépek,
c) erőgépek és vontatott, függeszett munkagépek,
d) ágaprító gépek beszerzése
Önerő: 75 %-os támogatással, 25 % os önerővel kell rendelkeznie az Önkormányzatnak.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.gov.hu oldalon lehet benyújtani. A felhívás keretében a
kérelmek benyújtására 2016.11.14 naptól 2018.11.13. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra.
Első szakasz zárása: 2016.12.05.
A második szakasz zárása: 2017.06.30
A harmadik szakasz zárása: 2017.12.15.
A negyedik szakasz zárása: 2018.05.18.
Az ötödik szakasz zárása: 2018.11.13.
A támogatási kérelemhez csatolni kell:
A helyi önkormányzat képviselő-testületének határozatát. Valamint többek között igazolásokat,
nyilatkozatokat. Erőgép (traktor) beszerzésénél a támogatást igénylő tulajdonában lévő munkagép
műszaki leírását és a tulajdonjogot, bizonyító dokumentumokat, 3 db funkcionálisan azonos
árajánlatot, valamint kiválasztásának indokát.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (XI.30.)határozata
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program keretében, az
1248/2016. (V.18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzésére nyújt be pályázatot.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt a hatályos 2016. évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza
megtételére.
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Határidő: 2016. december 5.
Felelős: polgármester
Aszófő, 2016. november 17.
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