
Nagyhegyesi meliorációs út (Hrsz 0205) mechanikai stabilizálása, 
valamint önkormányzati utak karbantartását biztosító erőgép és 

függesztett munkagépek beszerzése 
 

Kedvezményezett neve: Nagyhegyes Község Önkormányzata 

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Vidékfejlesztési Program -Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. 

Projekt címe: Nagyhegyesi meliorációs út (Hrsz 0205) mechanikai stabilizálása, 

valamint önkormányzati utak karbantartását biztosító erőgép és függesztett 

munkagépek beszerzése 

Projekt azonosítószáma: 1824302787 

A szerződött támogatás összege: 95 545 423 Ft 

A támogatás mértéke: 90% 

Projekt forrásai: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési 
előirányzat 

Projekt befejezési dátuma: 2019.06.25. 
 
 

Projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt keretében Nagyhegyes Község Önkormányzatának tulajdonában álló a település 
északi oldalát határoló 0205 hrsz-út jelentős szakaszának mechanikai stabilizációja valósult 
meg, valamint a közel 86 km-es önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi úthálózat 
karbantartására egy erőgép és a függesztett gréder került beszerzésre. 

Az útfejlesztés célja Nagyhegyes területén egy olyan biztos forgalmat bonyolító 
mezőgazdaságiút felújítása és hosszútávon történő üzemeltetése, mely az út környezetében 
lévő őstermelők földjeire/vállalkozásaihoz való eljutást segítené és kényelmes, biztos eljutást 
biztosítana mind az erőgéppel, mint a gépkocsival érkezők számára. A külterületi útfejlesztés 
nagy hatást gyakorol Nagyhegyes gazdasági fejlődésére is, mivel a projekt által érintett 
útszakasz könnyebb megközelíthetősége által a gazdák számára a termőföldek hatékonyabb 
művelését, gyorsabb munkavégzést, biztonságosabb közlekedést eredményezhet.  

A pályázati forrásból beszerzett erőgép és a hozzá kapcsolódó munkagép alkalmas az 
önkormányzati bel- és külterületi utak (86 km) karbantartására, valamint téli időszakban a 
belterületi utak hótakarítására.  

 

 0205 hrsz földút stabilizációja 
 

Tervezett út hossza 1475 fm 

Pálya épített szélessége 6,00 méter 

Padka szélessége 1,00m  

Pályaszerkezet 

25 cm M80 útalap + 0/22 kiékelés 

geotextilia erősítéssel 

20 cm homokoskavics ágyazat 

 



Erőgép, munkagép beszerzés 
 

 Solis 75 CRDI traktor   

Mezőgazdasági vontató erőgép: dízel üzemű, 4 
hengeres, folyadékhűtéses, EU szabványnak 
megfelelő motorú, zárt fülkés kivitelű, közúti 
forgalomra alkalmas. 

 

 ROADING MIDI függesztett gréder 

Munkagép: padkázásra és hótakarításra 
alkalmas, függesztett kivitelű, 2500 mm 
munkaszélességű, hidraulikus 
szabályozhatóságú, közúti közlekedésre 
alkalmas felszereltségű.  

 

A Projekt szakmai résztvevői: 

Beruházó: Nagyhegyes Község Önkormányzata 

Közbeszerzési tanácsadó: HAJDU PERFEKT Bt. 

Kivitelező: D-Profil Kft. 

Műszaki ellenőrzés: Dankó Károly e.v. 

Projektmenedzsment: HBMFÜ Nonprofit Kft. 

Erőgép, munkagép szállító: Umwelt Kft. 


