Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül
meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be. A
pályázati felhívás keretében 95%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő
támogatásban részesül a település.
A Kedvezményezett neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
A projekt azonosítója: 1826435182
A Támogatói Okirat iratazonosítója: 1945989618
A támogatás összege: 109 741 537 Ft
A projekt teljes költségvetése: 115 523 889 Ft
A projekt címe: „Külterületi utak felújítása és az utak karbantartását szolgáló erőgép
beszerzése Nyírbogáton”
A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.11.01.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.01.31.
A projekt rövid bemutatása:
A projekt keretében a 0264 hrsz-ú, a 0220 hrsz-ú és a 0210 hrsz-ú szilárd burkolattal
rendelkező utak felújítására, valamint a 0295 hrsz-ú földút stabilizálására, továbbá egy
nagy teljesítményű, modern ágapítógép beszerzésére kerül sor. A pályázat keretében a
legforgalmasabb és a legrosszabb állapotban lévő külterületi utak infrastruktúrájának
fejlesztését kívánjuk megvalósítani. A beruházás megvalósításának célja a mezőgazdasági
vállalkozások, illetve a tanyás ingatlanok könnyebb megközelíthetősége, a munkahelyek,
nevelési- oktatási intézmények, a polgármesteri hivatal és valamennyi közszolgáltatás
könnyebb elérhetőségének biztosítása. Célunk a lemaradás csökkentése, egy minél
élhetőbb környezet és a nagyközség várossá válásához szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtése.
A projekt előrehaladása:
A tervezett útépítés és csapadékvíz-elvezetési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás
eredményeként kiválasztásra kerülő vállalkozóval, a MAGYAR-ÚTÉPÍTŐ Kft.-vel 2019.
május 07-én megkötésre került a Vállalkozási szerződés. A munkálatok még ebben a
hónapban elkezdődtek. A 0210, a 0220 és a 0264 hrsz-ú aszfaltutak felújítása, valamint
a 0295 hrsz.-ú földút stabilizálása a tervezett határidő előtt, 2019. augusztus végére
elkészült. A műszaki átadás-átvételre 2019. szeptember 3-án került sor.

A pályázat 2. célterületének keretében eredetileg egy ágaprító gép beszerzését terveztük,
de a projekt megvalósítása során az ágaprítógép helyett egy MTZ 820.4 típusú traktor
megvásárlásához kértük a Támogató hozzájárulását. Kérelmünk kedvező elbírálásban
részesült, ezért 2020. decemberben az önkormányzat megrendelte a kiválasztott
kereskedőtől a traktort. Az első üzembehelyezésű munkagép átadás-átvételére 2020.
januárban került sor. A traktort az önkormányzat elsősorban a külterületi szilárd
burkolatú utak és mezőgazdasági földutak rendszeres karbantartásához kívánja
használni, annak érdekében, hogy a lakosság akadályoztatás nélkül tudja használni a
település útjait.
A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, valamint a Magyar Állam
támogatásával valósul meg.

