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Külterületi helyi közutak fejlesztése 

VP6-7.2.1.1.-21* 
 

 

1 A pályázat célja 

 

Önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi 

közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők 

életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve 

megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának 

fellendítéséhez. 

 

2 Kik pályázhatnak? 

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 

 Vidéki térségben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások, 

amennyiben: 

o rendelkeznek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 

28.§-a szerinti ügyfélazonosítóval. 

 

 Konzorcium keretében: 
o a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell a Támogatási i törvény 28. §-

a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek 

kell lennie. 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv 

csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.   
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3 A pályázat beadási határideje 

 

1. szakasz esetében: 2021. június 7. – 2021. június 20. 

2. szakasz esetében: 2021. június 21. -  2021. június 27. 

3. szakasz esetében: 2021. június 28.  – 2021. július 11. 

4. szakasz esetében: 2021. július 12. – 2021. július 25. 

5. szakasz esetében: 2021. július 26. – 2021. augusztus 22. 

6. szakasz esetében: 2021. augusztus 23. – szeptember 19.    

7. szakasz esetében: 2021. szeptember 20. – 2021. október 17.  

8. szakasz esetében: 2021. október 18. – november 14.  

9. szakasz esetében: 2021. november 15. – 2022. február 13.  

10. szakasz esetében: 2022. február 14. – 2022. május 15.  

11. szakasz esetében: 2022. május 16. – 2022. augusztus 14.  

12. szakasz esetében: 2022. szeptember 15. – 2022. november 13.  

 

4 A támogatás formája, mértéke 

 

A támogatás vissza nem térítendő, összege az alábbiak szerint alakulhat: 

 

  
A támogatás 

maximális 
összege 

Maximális támogatási intenzitás 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 
szerinti kategóriába tartozó járásban 

lévő település 
  nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő 

komplex 
programmal 
fejlesztendő 

  
300 millió Ft 95% 95% 95% 95% 

 

Több tevékenységre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben 

igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatás maximális összegét. 

 

Támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt 

támogatás 50%-a.  

 

5 Biztosíték 

 

Az EMVA forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg 

összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.  
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6 Milyen feltételekkel pályázhatnak? 

 

Kizárólag a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervhez (KHT) – és amennyiben rendelkezésre áll, 

megyei kerékpárforgalmi főhálózati tervhez (MKFT) – illeszkedő fejlesztések támogathatók.  

Az MKFT rendelkezésre állásával kapcsolatban a támogatást igénylőnek egyeztetnie 

szükséges az érintett megyei önkormányzattal. 

 

A jelen felhívás 3.1.1.1/a) pontját magába foglaló projekt esetében elvárás az e-ÚT 03.01.13. 

Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti tervezés és megvalósítás. 

 

A projektnek illeszkednie kell – amennyiben a támogatási igénylő rendelkezik ilyennel – az 

érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek 

hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. 

 

A projektnek meg kell felelnie az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

 

A kedvezményezett átadhatja az út üzemeltetését, karbantartását, fenntartását az 

önkormányzat saját, 100%-os tulajdonában álló település fenntartást végző vállalkozásának. 

A fenntartáshoz, üzemeltetéshez szükséges eszközöket is átadhatja. 

 

A fejlesztéssel érintett, helyrajzi számmal ellátott közutat nem lehet a megvalósítási és a 

fenntartási időszak alatt átminősíteni magánúttá, illetve folyamatosan biztosítani kell a 

rendeltetésszerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát. 

 

Jelen felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki 

térségekben található településeken megvalósítandó projektek támogatására van lehetőség. 

 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem 

igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját 

felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási 

kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja 

az igényelt támogatás elnyerését. 

 

A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított 

legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 
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7 Mire pályázhatnak? 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi 

számmal ellátott, már meglévő: 

 földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása; 

 szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának 

felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése. 

 

Legalább egy tevékenység kötelezően választandó.  

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális 

elemek korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás; 

 Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: 

o sebesség- és forgalomlassító és csillapító csomópontok szigetek átépítése, 

fejlesztése, kialakítása; 

o szilárd burkolatú út kialakítása esetén gyalogátkelőhelyek és kerékpáros 

átvezetések, kerékpársávok (beleértve kerékpáros nyom) fejlesztése, 

kialakítása, kivilágítása, akadálymentesítése; 

o balesetveszélyes ívek korrekciója; 

o forgalomtechnikai jelzések, berendezések és eszközök korszerűsítése, 

beszerzése. 

 Az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek:  

o projekt-előkészítés; 

o terület-előkészítés;  

o műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele; 

o könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele; 

o projektmenedzsment. 

 A projekt megvalósításához szükséges ingatlan vásárlása; 
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 Zöldterület-építési, útfásítási, átalakítási munkák kizárólag a felhívás vonatkozó 

pontjai szerinti tevékenységek keretében fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz 

kapcsolódóan; 

 Sárrázó kialakítása, felújítása kizárólag a felhívás vonatkozó pontjai szerinti 

tevékenységek keretében fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan. 

 

Amennyiben az alábbiakban felsorolt tevékenységek megvalósítása fizikailag nem 

kapcsolódik a projekt keretében fejleszteni kívánt útszakaszhoz, abban az esetben e 

tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 30 %-áig támogathatóak: 

 autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok és a 

kapcsolódó esőbeállók, felújítása és/vagy kialakítása (beleértve a nem elektronikus 

tájékoztató táblákat is), kivilágítása és akadálymentesítése; 

 árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt 

csapadékvízelvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése, amennyiben a 

fejlesztéssel érintett útszakasz vízelvezetéséhez legalább közvetetten kapcsolódik. 

 

Nem támogatható tevékenységek: 

Különösen nem támogatható: 

 használt eszközök és gépek beszerzése; 

 motorral hajtott szárazföldi (kifejezetten személygépjárművek, valamint 

mezőgazdasági erő- és munkagépek), légi, vízi járművek beszerzése; 

 mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése; 

 fenntartási, üzemeltetési, pótlási, karbantartási jellegű tevékenységek – kivéve a 

felhívás 3.1.2.2./ f)–g) pontjaiban felsorolt tevékenységek egyszeri megvalósítását; 

 kátyúzás; 

 egynyári- és kétnyári növények beszerzése; 

 gépjármű parkoló kialakítása; 

 vasúti átjáró fejlesztése, korszerűsítése; 

 a közúti forgalomtól elkülönülő kerékpárút.  

 

 

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében szükséges a 

feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata! 

 


