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Kedvezményezett neve: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 

A projekt címe: Tiszadob Nagyközség gazdaságélénkítést célzó külterületi útfejlesztése és 

önkormányzati útjainak karbantartását szolgáló géppark-fejlesztése 

A projekt azonosító száma: 1826686665 

A projekt teljes költsége: 108.286.404.- Ft. 

A támogatás összege: 97.457.759.- Ft. 

A támogatás mértéke (%-ban): 90% 

A projekt befejezési dátuma: 2021. december 21. 
 

A projekt keretében a külterületi helyi közutak fejlesztése során megvalósult az önkormányzat 

tulajdonában lévő 0344/2, 0343, 014 hrsz-ú mezőgazdasági út stabilizálása 1. célterület keretében. 

Ezenkívül a 2. célterület tekintetében Önkormányzati utak karbantartását, biztosító munkagépek, 

erőgépek beszerzése valósult meg. 

Rövid összefoglalás a projektről: 

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Program 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. 

Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának 

fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A 

célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása: 

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése; 

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése. 



A támogatott projekt keretében az önkormányzat a tulajdonában lévő 0344/2, 0343, 014 hrsz-ú 

mezőgazdasági utaknak fejlesztése valósult meg összesen 2700 m-hosszúságban. A fejlesztés 

eredményeként megtörtént a külterületi utak felújítása a vidéki térségben élők életminőségének javítása 

érdekében az alapvető szolgáltatások elérhetőségének és a térség gazdaságának fejlesztése által.  

A 2017. február 6-án benyújtott támogatási kérelmünkkel kapcsolatban a pozitív támogatói döntésű 

értesítést követően elindult a beruházás előkészítése. Ennek részeként elindítottuk a fejlesztés 

megvalósításához szükséges előkészítő feladatokat. A kivitelező kiválasztásához közbeszerzési eljárást 

folytattunk le. A nyertes ajánlatadó céggel 2021. január 21-én megkötöttük a kivitelezési szerződést, a 

munkaterület átadása 2021.február 17.én történt meg.  

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata jelen fejlesztési projektje kapcsán, a 2. célterületre vonatkozóan 

beszerzésre kerültek a munkagépek, amelyeket a már meglevő MTZ-hez csatlakoztatva a település 

külterületi úthálózatának karbantartására, rendben tartására kívánja hasznosítani. Beszerzésre került 

gépek: Leták LEKO 2.5 vontatott Gréder, Aardenburg Beta M 1650 Grizzly Rézsűzúzó, Leták LEKO 

2.0 Függesztett aprító henger. 

A beruházás 3 ütemben valósult meg, a fejlesztés megvalósításának tervezett befejezése 2021. december 

21.  

1. mérföldkőig megvalósuló tevékenységek: 

Elkészült a kiviteli szintű tervdokumentáció, meglevő engedély, kiválasztásra került közbeszerző, 

műszaki ellenőr és minden projekt szereplő, lefolytatásra került közbeszerzés a kivitelező 

kiválasztásához, megkötött kivitelezői szerződés, egy útszakasz elvégzett kivitelezése. Az 

előrehaladással arányos mértékű szolgáltatások elvégzése. 

2. mérföldkőig megvalósuló tevékenységek: 

Az eredménye közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott kivitelező megvalósította a 0344/2, 0343, 014 

hrsz-ú mezőgazdasági utaknak a stabilizációs munkálatait. Az útszakaszok második és harmadik 

útszakasz kivitelezése is elkészült. A Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen megtörtént 2021. 08.10 

napján. Projektarányos szolgáltatások teljesülnek. 

3. mérföldkőig megvalósuló tevékenységek: 

Projekt valamennyi tevékenysége befejeződött, a gépek beszerzésre kerültek. A mérföldkő végéig 

lezárultak a kötelező tájékoztatás és nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok és ezzel befejeződött a 

projekt megvalósítása.  

 

 


