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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június 23-i ülésére 
 
Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-44-10-21 azonosítószámú pályázati 
felhívásra 
 
Ikt.sz.: LMKOH/1351-12/2022.   

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2021. év végén megjelent a VP6-
19.2.1.-44-10-21 azonosítószámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás, 
amely felhívást a leader program keretében a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület jelentetett meg. 
 
A pályázati felhívás indokoltsága és célja: 
 

A vidéki térségekben az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való 
hozzáférés lényegesen elmarad a városias térségektől. A vidéken élők számára a vidéki 
települések élhetőbbé, vonzóvá tétele, az elérhető helyi szolgáltatások körének bővítése, 
színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, a települési önkormányzatok és civil 
szervezetek segítése, a helyi együttműködések ösztönzése, valamint az azokban rejlő belső 
erőforrások kihasználása kiemelt cél, amelyek egyaránt elősegítik a gazdasági és közösségi 
területen a társadalmi aktivitás erősítését és fenntartását. Főként a vidéki térségekre jellemző 
az alacsonyabb vállalkozói aktivitás, a tőkehiány, valamint az abból adódó elavult, hiányos 
eszköz- és infrastrukturális ellátottság. A nagyobb volumennel bíró vállalkozások támogatott 
fejlesztési lehetőségei szélesebbek a mikrovállalkozásokénál, azok létrehozására és 
támogatására kevesebb forrás jut. További fő cél a mikrovállalkozások fejlődésének, 
gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek 
csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, továbbá a 
munkahelyek megtartása és újak létrehozása. Jelen helyi felhívás keretében kizárólag olyan 
támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek. 
 

A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló forrás tervezett 
keretösszeg 72 millió forint volt. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 12 – 144 
darab. A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2022. évben minden hónap utolsó 
napja. Lajosmizse város kizárólag külterületi fejlesztésre pályázathat. A támogatás 
mértéke minimum 500 ezer forint, maximum 6 millió forint. A támogatás maximális mértéke 
települési önkormányzat esetén az összes elszámolható költség 95 %-a. Maximális támogatási 
összeg esetén az összes elszámolható költség 6.315.789.- forint, amelyből a támogatás 
mértéke 6 millió forint, az önkormányzati saját forrás mértéke 315.789.- forint. 
 A pályázati felhívás alapján az önkormányzatnak lehetősége nyílik külterületi utak 
karbantartásához új eszköz beszerzésére. A pályázati felhívás megjelenését követően a 
szakmai munka elkezdődött az „új eszközök, új gépek beszerzése, új technológiai rendszerek 
kialakítása” elnevezésű választható, önállóan támogatható tevékenység vonatkozásában.  

Fekete Zsolt alpolgármester úr, a parkászat vezetője Földházi Zoltán úr és az 
önkormányzat gépkezelői egy MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzésére tettek 
javaslatot. 
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MUMGÉP FG 200 függesztett gréder műszaki adatai: 

Általános jellemzők: 

A gréder 4 db kétirányú munkahengerrel fölszerelt, melyek biztosítják a rézsűszög 
beállítását (ezáltal képes bogárhátas utat készíteni, hogy a lehető legrövidebb távon 
lefollyon a víz az útfelületről), fokozatmentes oldalkitolást mindkét irányba (így lehet 
padkaterületen dolgozni, anélkül, hogy ez erőgépnek le kellene térnie az útról; mely 
nagyon fotos munkanem, ugyanis az út tartósságának alapvető ismérve az, hogy a víz le 
tudjon folyni az útról), a simítólap szögállítását 50-50°-ban valamint a fokozatmentes 
mélységbeállítást. A gép teljes elektrohidraulikus vezérléssel és túlterhelés elleni 
leszabályozással rendelkező profi, kiforrott útkészítő gréder. Útprofil kialakításán túl 
alkalmas padkák lenyesésére, és hó eltakarítására is. Hosszú távon páratlanul 
költséghatékony: Egyszeri beruházással évtizedeken keresztül megoldja az 
útkarbantartás problémáját, fenntartási és üzemeltetési költsége alacsony, ami nem 
elhanyagolható főleg a kommunális szegmens számára. Ez a munkagép úgy 
minőségben, mint tartósságban és üzemeltetési körülményeit tekintve nem 
összehasonlítható a piacon kapható hasonló vagy alacsonyabb árszínvonalú 
talajegyengetőkkel, gréderekkel. 

Műszaki alapadatok: 

Gépkapcsolás módja: hátra kat. II. 
Tömeg: 1.250 kg. 
Hossz: 3.800 mm. 
Szélesség: 2.720 mm. (oldalhatároló lapokkal együtt) 
Magasság: 1.610 mm. 
Rézsűszög állítás: 14 °. 
Hidraulikus oldalkitolás: 1.000 mm. (fokozatmentesen mindkét irányba) 
Névleges telj- igény: 80-160 Le. 
Vezérlés: 1 hidraulika kör (optimális esetben szabad visszatérő ággal) 
12 V-os szivargyújtó csatlakozó aljzat a kabinban, 
Joystick doboz 2 db 4 irányú joystick karral. 
 
A gép CE minősítéssel rendelkezzen, ezáltal megfelel a vonatkozó európai 
irányelveknek, szabványoknak, ill. az azokat átültető magyar jogszabályoknak. A gép 
magyar nyelvű kezelési és használati útmutatóval rendelkezzen. 

Szerkezeti elemek: 

Párhuzamos stabil gerendaszerkezet. A gép vázszerkezete a piacon kapható legjobb 
minőségű acélból kerül összehegesztére. Varratonként 3 soros hegesztés. A függesztő 
csapszegek 42CrMo4-es anyagminőségből készül. Az erőátviteli pontok SELFOIL 
szinterbronz perselyekkel erősítettek. 

Bondioli&Pavesi munkahengerek 250/300 mm lökethosszal. Levegős szinttartó kerekek 
egymástól 1.000 mm-re, alkalmazott kerékcsapágyak: 6007/2RS, 6208/2RS, 6209/2RS. 
A lap nyesőéle 6, egyenként 450 mmes tagból áll össze, mindegyik keményfémmel 
felhegesztett mindkét oldalon (átfordítható) 55-60 HRC-re. Alkalmazott hozaganyag: 
CastoMag 45351 EN 14700-S Fe8. Felhasznált hidraulika olaj: MOL OH HM46. 
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Gréder vezérlő egység: 

A vezérlő 4 db kétirányú munkahengert működtet elektromos mágnesszelepeken 
keresztül. A 2 db joystick valamilyen irányú mozgatása egy főszelepet és egy mozdulás 
irányú szelepet nyit, amelyik működteti a munkahengert. A vezérlőegység két fő 
egységből áll: joystick dobozból és relé dobozból, melyhez csatlakozik a betápláló 
kábel. A készülékek műanyag szerelhető por és vízálló dobozzal szereltek. A készülék 
házak ütés és olajállóak. Az elektromos csatlakozók szintén por és vízállóak. A készülék 
kétszeres biztosítású elektromos védelemmel ellátott, az egyik a szivargyújtó dugóban a 
másik a relé panelon elhelyezett. A készülék zavar elleni varisztoros védelemmel 
rendelkezik, valmint a relék induktív feszültség lökése ellen is védettek. A biztonságos 
munkavégzéshez dupla leválasztás került kiépítésre a vezérlő egységben. A szelepeket 
működtető feszültséget minden relé kimeneten lehet ellenőrizni egy piros led 
segítségével. A relék bemeneti feszültsége is ellenőrizhető a zöld ledek segítségével. 
Munkaspecifikus teljesítmény: feltételezve, hogy egy min. Le igényt kielégítő 80 Le-s 
erőgép üzemelteti az eszközt, kiképzett gépkezelővel, megfelelő külső körülmények 
között, átlagos talajszerkezetet és kötöttséget figyelembe véve a gépkapcsolat 
útjavításkor óránként 2-4 km, karbantartáskor 10-12 km utat képes gréderezni, egy 
munkamenetben. 

További felszereltség:  

8 db karbidhegyű lazítókarom (CastoMag 45351) a földút gréderezés előtti 
fellazításához; 2 db merőleges oldallaphatároló 42CrMo4-es anyagból készült 
csapszeggel mellyel megadható a konkrét terítési szélesség, úttükörbe martaszfalt vagy 
zúzottkő beépítéséhez. 

 
A fenti típusú gréder beszerzése vonatkozásában bekérésre került három árajánlat, amely 
árajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlat értéke nettó 5.195.000.- forint + 1.402.650.- forint 
Áfa, azaz bruttó 6.597.650.- forint.  

Fenti gréder beszerzése esetén a projekt összes költsége bruttó 6.597.650.- forint. A 
projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó 6.597.650.- forint. Az 
igényelt támogatás összege bruttó 6.000.000.- forint. A projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati önerő összege bruttó 597.650.- forint. Az önkormányzat az önerő összegét 
saját forrásból finanszírozza a 2022. évi költségvetési rendelete terhére. 

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy támogassák a 
pályázat benyújtását, amellyel sikeres pályázat esetén elérhető, hogy a külterületen élő 
lakosság életminősége jobb legyen. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 

Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…………….) ÖH 
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-44-10-21 azonosítószámú pályázati 
felhívásra 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-
19.2.1.-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati 
kiírásra az alábbi projekt tartalommal: 
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a.) A projekt címe: „Függesztett gréder beszerzése a lajosmizsei külterületi földutak 

karbantartásához” 
 

b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: Lajosmizse, 
0270 hrsz, Vásártér (az eszköz tárolásának, karbantartásának helyszíne). 

 
c.) A projekt által a lajosmizsei külterületi földutak karbantartásához szükséges 

beszerzendő új eszköz: 1 db MUMGÉP FG 200 függesztett gréder 
 

d.) A projekt összes költsége 6.597.650.- forint. 
 

e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 6.597.650.- forint. 
 

f.) Az igényelt támogatás összege 6.000.000.- forint.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegét, azaz 597.650.- forintot saját 
forrásból biztosítja.  

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 2. pontban megjelölt 
önkormányzati önerő összegét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.  25.) önkormányzati 
rendelete 2. mellékletének „Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai” 
táblázata „1.5.4.1. Általános tartalék” sora terhére elkülöníti.  

 
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 
a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a 
pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói 
Okirat megkötésére. 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2022. június 23. 
 
 
Lajosmizse, 2022. június 15. 
  
                       Basky András sk. 
                                                                                               polgármester  


