
 
 

 
 

 

 

 

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

A Kedvezményezett neve: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 

A projekt azonosítója: 1826435182 

A Támogatói Okirat iratazonosítója: 3203280916 

A projekt teljes költségvetése: 114 008 896 Ft 

A támogatás intenzitása: 95% 

A projekt címe: „Külterületi utak felújítása és az utak karbantartását szolgáló erőgép 

beszerzése Nyírbogáton” 

 

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.21. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.01.31. 

 

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 2017.02.04-én támogatási kérelmet nyújtott be. A sikeres pályázat 

eredményeképpen 95%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült 

a település. A megvalósításhoz szükséges 5%-os önerőt Nyírbogát Nagyközség 

Önkormányzata a költségvetése terhére biztosította.  

 

A pályázati támogatás segítségével a 0210, a 0220 és a 0264 hrsz-ú szilárd burkolati utak 

felújítására, a 0295 hrsz-ú földút stabilizálására, továbbá egy gépbeszerzésre került sor. A 

beruházás megvalósításának közvetlen célja a munkahelyek, a nevelési- oktatási intézmények, 

a közszolgáltatások, valamint a mezőgazdasági vállalkozások könnyebb elérhetővé tétele. 

Célunk a lemaradás csökkentése, egy minél élhetőbb település megteremtése az itt élők 

számára. 

 

A projekt megvalósítása: 

 

A Támogatói okirat kézhezvételét követően, 2018. szeptember végén elkezdődött a projekt 

megvalósítása. A tervezett beruházás műszaki tervei már 2017-ben, a pályázat benyújtásának 

időpontjáig elkészültek. A négy beruházás közül egy, a 0295 hrsz.-ú út felújítása 

engedélyköteles tevékenységnek minősült. A jogerős építési engedély, valamint a kiviteli 

tervek birtokában megindításra került a „Nyírbogát útépítés, csapadékvíz elvezetési munkái” 

tárgyú közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi határidőig (2019.02.22 14.00 óráig) négy ajánlat 

érkezett. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, és 2019. május 07-én megkötésre került 

a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés a nyertes vállalkozóval, a Magyar-Útépítő 

Kft.-vel. A munkálatok 2019. június első hetében kezdődtek el. A kedvező időjárásnak is 
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köszönhetően a kivitelezés jó ütemben haladt. A munkálatok a műszaki ellenőr rendszeres 

ellenőrzése, felügyelete mellett folytak. A külterületi utak felújítása a tervezett határidő előtt, 

2019. augusztus végére elkészült. A műszaki átadás-átvételre 2019. szeptember 3-án került sor, 

melynek során megállapításra került, hogy a tárgyi létesítmények építési munkái a Vállalkozási 

szerződés és a műszaki tervdokumentáció szerint elkészültek. A kivitelező az útfelújítási 

munkálatokra teljeskörű jótállást vállalt a jogszabályban és a szerződésben előírtak szerint.  

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 traktort. A megrendelést kiválasztási 

eljárás előzte meg, melynek keretében árajánlatot kértünk be 3 erőgép forgalmazásával 

foglalkozó kereskedőtől. Az ajánlat tárgyát képező traktornak első üzembe helyezésűnek, a 

támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártottnak kellett lennie. 

A legkedvezőbb árajánlatot - amely egyben a legalacsonyabb ajánlati ár volt - a Zetor-Vas Kft. 

adta. A bruttó 9.779.000.- Ft ajánlati ár tartalmazta a leszállítással és a forgalomba helyezéssel 

kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget. Az első forgalomba helyezésű, 2019-ben 

gyártott erőgép átadás-átvételére 2021. januárban került sor. A szállító az új jármű forgalomba 

helyezéséhez szükséges valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot átadott a megrendelő 

részére. 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 igénybe venni a település útjait. 

 

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, valamint a Magyar Állam 

támogatásával valósult meg 

 

További információ a jegyzo.nyirbogat@gmail.com e-mail címen kérhető.  

 

 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 
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0220 hrsz-ú út 

 

 
0264 hrsz-ú út 
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0210 hrsz-ú út 

 

 

 
0295 hrsz-ú út 
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MTZ 820.4 típusú traktor 

 


