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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztésére a 
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről kihirdetésre került a  
111/2011.(XI.24.)VM rendelet. 
A kiírás értelmében egy szervezet egy pályázatot nyújthat be. 
A pályázat értékelése pontozás alapján történik. A feltételrendszerből megállapítható, hogy 
önkormányzatunk egyes értékelési szempontok alapján  „hátrányos” helyzetből indul. Ezen  
- kérdéses - szempontok: 
3./ Az útárkok vízi létesítményhez való csatlakozása (- 10 pont) 
8./ A beruházás elősegíti az életvitelszerűen tanyán gazdálkodók elérését, a dombvidéki 
területeken a mg-i földterületek megközelítését ( - 17 pont) 
9./ A beruházás megvalósítási helye a Vhr. Szerinti hátrányos helyzetű területen van (- 5 pont) 
12.-24/ Pénzügyi terv – ezekhez való megfelelőség ( összesen 48 pont - ???? pont tisztázandó 
kérdés) 
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75 %-a. 
Elképzelésünk szerint a pályázaton az alsónémedi 0306. hrsz-ú un. „Ványiút” kiépítésével 
lehetne részt venni. 
Január 10-én konzultációs időpontot kértem az MVH-nál, melynek kapcsán informálódni 
kívánok, hogy ezen pályázattal van-e értelme indulnia önkormányzatunknak. 
Az ott elhangzottakról és a hivatal álláspontjáról a testületi ülésen szóban tájékoztatom 
Önöket, így – válaszuk függvényében – elméletileg nem kizárt, hogy a határozati javaslat 
visszavonását kezdeményezem. 
A pályázat előkészítése (felmérés, kimérés, tervek stb.) kb. 2,5 – 3 millió forintos költséget 
jelentetnének. 
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 
 
     Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
111/2011.(XI.24.)VM rendelettel kihirdetésre kerülő, mezőgazdasági utak 2012-es 
fejlesztésére vonatkozó pályázati lehetőséget. 
 
A kiírás alapján támogatja  az alsónémedi 0306. hrsz-ú un. „Ványiút” kiépítésére vonatkozó 
pályázat  előkészítését figyelemmel a várható 2,5 – 3 millió forintos költségekre. 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az előkészítéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokra. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi, 2012. január 9.   
                            Vincze József  
                             Polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes! 
            
Dr. Percze Tünde  
      jegyző 


