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 „Nyugat – Hegyháti önkormányzatok útjainak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése” projekt 

 

 

 

A Kedvezményezett neve: Gödre Község Önkormányzata 

A Kedvezményezett ügyfél-azonosító száma: 1005476859 

A projekt azonosítószáma: 1826871818 

A célok elérése konzorciumi formában valósul meg: Nyugat – Hegyháti Önkormányzatok 

Konzorcium 

A szerződött támogatás összege összesen: 19 790 359.- forint 

A szerződött támogatás összege településenként: 

 Gödre Község Önkormányzata: 6 832 684.- forint 

 Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata: 2 509 520.- forint 

 Baranyajenő Község Önkormányzat: 3 601 268.- forint 

 Palé Község Önkormányzata: 3 728 085.- forint 

 Szágy Községi Önkormányzat: 1 067 752.- forint 

 Tormás Község Önkormányzata: 2 051 050.- forint 

 

A támogatás intenzitása (%-ban): 95% 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. szeptember 30. 

 

 

A projekt tartalmának - rövid - bemutatása: 

 

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségben található, külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése megvalósítása érdekében került kiírásra. 

 

A Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, 

az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. 
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A célok elérése érdekében célterületek mentén volt lehetőség a fejlesztések 

megvalósítására: 

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése, 

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése. 

 

A projekt megvalósulási helyszíne (függesztett munkagépek telephelye): 

7386 Baranyajenő, Szabadság utca 71., hrsz.: 128 

 

A megvalósítás során eszközök (függesztett munkagépek) beszerzésére kerül sor, az alábbiak 

szerint: 

 Gödre: Függesztett hidraulikus gémkinyúlású zúzó beszerzése. 

 Baranyaszentgyörgy: Függesztett mulcsozó beszerzése. 

 Baranyajenő: Függesztett mélyásó, kotró beszerzése. 

 Palé: Függesztett gréder beszerzése. 

 Szágy: Frontfüggesztésű toló lap beszerzése. 

 Tormás: Függesztett homlokrakodó (univerzális kanállal) beszerzése. 

 

 

A projekt célja:  

 

A projekt célja az érintett települések, vidéki térségben élő polgárai életminőségének 

javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás 

elősegítése, ezen keresztül a mikro-térség gazdaságának fejlesztése. 

 

Lakossági, ellátási cél: Gödre, Baranyaszentgyörgy, Baranyajenő, Palé, Szágy, Tormás, 

mint vidéki térségi település, kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésével, a lakosság számára vonzó életkörülmények megteremtése, jelentősen 

hozzájárulva ezzel a helyi életminőség javításához.  

 

 

A projekt hozzájárulása a pályázati felhívásban meghirdetett célok megvalósulásához: 

 

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás, a magyar vidékfejlesztési program, vidéki 

térségek falvainak fejlesztését célzó felhívása. A magyar Vidékfejlesztési Program kiegészíti 

az egyéb uniós fellépéseket a vidéki térségekben, fő célja a vidéki népesség elvándorlásának 
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megelőzése, a lakosság számára vonzó élet- és munkakörülmények teremtése, a helyi 

erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával.  

 

Elsődleges feladatának tekinti a vidéki térségek és közösségek erősítését, az életminőség 

javítását, valamint azok gazdasági fejlődésének támogatását. 

 

A Vidékfejlesztési Program 6. PRIORITÁSA a társadalmi befogadás előmozdítását, a 

szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődés támogatását célozza a vidéki térségekben. A 

prioritás 2. intézkedése a települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztését tűzi zászlajára.  

 

A Nyugat – Hegyháti Önkormányzatok Konzorcium, az adott projektben elérni kívánt 

célkitűzései illeszkednek a vidékfejlesztési program által kitűzött célokhoz. 

 

 

 


