
 

Egyszerű szótöbbség 
 
Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. áp-
rilis 11-ei ülése 1. napirendi pontjához: 
 
Döntés pályázat benyújtásáról 
Előadó: Dávid Tímea polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése című 
pályázati kiírás. 
A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szol-
gáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken ke-
resztül a térség gazdaságának fejlesztése: Önkormányzati tulajdonú vagy vagyonke-
zelésben álló külterületi utak fejlesztése. 
 
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021.06.07. naptól 
2022.11.13. napig van lehetőség. 
A támogatás maximális mértéke 300 millió Ft, a maximális támogatási intenzitás 95%. 
Izmény község polgármesterével történt egyeztetés alapján megvalósításra kerülhet e 
pályázat keretében az Aparhant – Izmény mezőgazdasági összekötőút építése. Helye 
Aparhant (0146 hrsz.), Izmény (031/1) község külterülete. 
 
Aparhant vonatkozásában a 0147/15, 0147/16, 0143/2, 0143/3, 0147/14, 0147/28, 
0147/29, 652, 0146 ingatlanokat érintené a tervezett út vonala. Az érintett tulajdonosok 
írásban hozzájárulásukat adták a pályázat benyújtásához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a 
határozati javaslatot! 
Határozati javaslat: 
 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-
testületének /2022. (IV.11.) határozata külterületi út 
pályázat benyújtásáról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Agrárminisztérium által, Kisméretű infrastruktúra fejlesz-
tés a vidéki térségben „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 
címmel, VP6-7.2.1.21 számon kiírt pályázatra pályázatot 
nyújt be az alábbiak szerint: 

 
Pályázat címe: Aparhant – Izmény összekötő út. 
Képviselő-testület a pályázatot Izmény Község Önkor-
mányzatával együttesen, konzorciumi formában nyújtja be. 
A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti konzor-
ciumi megállapodást jóváhagyja, és annak aláírására felha-
talmazza Dávid Tímea polgármestert. 
 



 

Projekt megvalósítási helyszíne:  
Aparhanti ingatlan-nyilvántartásban: 0147/15, 0147/16, 
0143/2, 0143/3, 0147/14, 0147/28, 0147/29, 652, 0146 
hrsz-ú ingatlanok. 
 
Projekt teljes költsége: 308.862.662-, Ft, melyből az igé-
nyelt támogatás összege: 293.419.529,- Ft. 
Aparhant Község Önkormányzatára arányosan jutó támo-
gatási összeg: 99.034.516,- Ft, melyből az Önkormányzat 
által vállalt önerő: 5.212.057,- Ft. 
A Képviselő-testület az 5.212.057,- Ft önerőt tárgyévi költ-
ségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dávid Tímea polgármester 
 

 
 
Aparhant, 2022. április 7. 

Dávid Tímea sk. 
polgármester 


