
1 

 

 

A projekt adatai: 

Kedvezményezett neve: Vaja Város Önkormányzata  

Pályázati felhívás neve, kódszáma:  
 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  

A projekt címe:  

„Külterületi útfejlesztés Vaja város és Boglyatanya külterület között” 

Projektazonosító: 1826031607                                                                                     

A projekt maximális elszámolható összköltsége: 108 673 853 Ft.                                

A támogatás intenzitása: 95,00 %                                                                                

A vissza nem térítendő támogatás összege:    103 240 159 Ft                                          

A támogatói okirat hatályba lépésének ideje:    2018.02.28.                                                       

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.13. 

A PROJEKT RÖVID ISMERTETÉSE: 

Vaja Város Önkormányzata a 290/2014.(XI.26.) Korm.rendelet értelmében a komplex 

programmal fejlesztendő járások között található.  

A fejlesztés célja: a vidéki térségben található település 1705,325m hosszú 

külterületi, már meglévő földút alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása, 

továbbá 1 db erőgép (traktor) beszerzése az önkormányzati tulajdonú, illetve 

kezelésű utak karbantartása érdekében. A fejlesztés eredményeként további 1 fő 

foglalkoztatása válik lehetővé.  A megvalósítás helyéül szolgáló területek 

meghatározó része már önkormányzati tulajdonban van, a fejlesztéssel érintett 

egyéb területsávok tulajdonjogát az Önkormányzat a fejlesztés részeként szerzi meg. 

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet értelmében az 

Önkormányzat 95%-os támogatási intenzitás mellett valósíthatja meg tervezett 
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fejlesztését, melyhez szükséges önerő az önkormányzat költségvetésének terhére 

biztosított. A támogatási kérelem benyújtásával az önkormányzat vállalja 1 fő 

gépkezelői szakmai végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatását a pályázat 

részeként beszerzése kerülő erőgép üzemeltetése érdekében. Az út jelenleg 

földútként funkcionál. Kezdő pontja a 051 helyrajzi számú, önkormányzati 

kezelésben lévő szilárdburkolathoz csatlakozik. A tervezendő létesítmény viszonylag 

jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan 

szikkasztó árkok találhatóak. A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek, 

másrészt a megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók. 

A fejlesztés két szakaszt érint, a fő szakasz fejlesztése 1606,292 m, míg az ebből 

leágazó és meglévő szilárdburkolatú úthoz csatlakozó szakasz 99,033 m hosszan 

tervezett. Az 1609,292 m hosszú szakaszra 1 db kitérő tervezett a 0+600-0+650 km 

sz.között. 

A tervezési terület környezetében nem található olyan befogadó, amelybe a 

létesítményről lefolyó csapadékmennyiséget be lehetne vezetni. Ezért az út 

víztelenítése a tervezett szikkasztó árkok kialakításával valósul meg. A homoktalaj jó 

adottságai (szikkasztási képessége) lehetővé teszik a vízelvezetés ilyen jellegű 

kialakítását.  

A beruházás célja a vidéki térségben élők életminőségének javítása, a gazdasági 

egységek elérhetőségének fejlesztése fogyasztók és munkavállalók részéről 

egyaránt, ezáltal a térség gazdaságának fejlesztése. Továbbá jelen infrastrukturális 

fejlesztés szinergiában van a konzorciumi partnerként megvalósítani tervezett          

"A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése-Örökségturisztikai és 

aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben"c. 

projekttel. 

 

  

  

 


