2020. március 24.
MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY ÉS FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
„Külterület földesutak fejlesztése és
karbantartáshoz szükséges gépek beszerzése
Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány településeken”
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága,
mint Támogató a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című,
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Magyaratád Község Önkormányzatát,
mint támogatást igénylőt, Patalom Község Önkormányzatát, Orci Község
Önkormányzatát és Zimány Község Önkormányzatát Konzorciumban támogatásban
részesítette.
A projekt vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás került
megállapításra, amely támogatást a konzorciumi tagok kötelesek voltak a támogatási
kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.
A projekt végrehajtása során közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre került gépek:
1db DEUTZ-FAHR 5110 G LS ECO traktor

Traktor technikai adatok:
„ECO” változat (101 LE, 40km/h, 10/10-es váltó, mechanikus irányváltó,2 pár SHCS)
Motor: FARMotion Tier4F, 4-hengeres, 3849 cm3-es turbófeltöltéses, common rail,
dízelmotor, elektronikus motor vezérlés SCR rendszerrel AdBlueval és EGR (kipufogógáz
visszavezetés) rendszerrel.
Névleges teljesítmény (ECE R 120) 101Le/74 kW Max.teljesítmény (ECE R 120) 106
Le/78 kW Elektronikus motorfordulatszám szabályozás. Folyadékhűtéses motor, motor- és
váltóolaj hűtővel. Száraz légszűrő. Üzemanyagtartály űrtartalma 135 l+ 8l AdBlue.
C kategóriás pótkocsi vonófej, méretek: Tengelytáv: 2400 mm, Max magasság:2700
mm, Hossz : 4250 mm, Szélesség:1980-2280mm.

1 db MUM FG100 függesztett gréder

Gréder technikai adatok:
Gépkapcsolás módja: függesztett hátra, kat. II., Tömeg: 930 kg, Hossz: 3700 mm,
Simítólap szélesség: 2720 mm, Simítólap magasság: 500 mm, Rézsűszög: +/- 14°
Hidraulikus oldalkitolás: +/- 1000 mm, Optimális Vonóerő igény: 40-120 LE, Vezérlés:
3 pár kihelyezett szelep hátul a traktoron, 1 nyomóág, 1 szabad visszafolyóág, 12 V-os
csatlakozóaljzat a traktor fülkéjében

1 db SPEARHEAD TWIGA 470 rézsűkasza

Rézsűkasza technikai adatok :
Munkaszélesség: 120 cm, kések (kalapácsok) száma: 44 db (22 db), maximális
karkinyúlás: 4,7 m, traktortól független hidraulika rendszer, bowdenes vezérléssel, 140
literes olajtartállyal, gépsúly: 970 kg, választható kés, kalapácstípusok

A beszerzésre kerül erőgéppel és munkagépekkel Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány
települések külterületi, mezőgazdasági földesútjainak karbantartása kerül elvégzésre. A
gréderrel az utakon a használatból eredő kátyúk megszüntetése történik, oly módon, hogy
az útról a csapadékvíz az út mellé folyjon. Az utakon ún. "bakhát" kerül kialakításra. A
rézsűkaszával az út melletti bozótosodás akadályozható meg, valamint az út menti fák
kiálló ágai is vághatóak.
A gépek beszerzésén túl, szintén közbeszerzési eljárás keretében felújításra került
külterületi utak:
A felújítandó útszakasz hossza:
Orci 013. hrsz. útfelújítás: 893,5 m.
Zimány 02/1. hrsz. útfelújítás: 662,26 m
Az út szélessége: 4,00 m Padka szélessége: 0,50 - 0,50 m Árokfenék szélessége: 0,40 m
Burkolatok oldalesés: 3 %. Padka oldalesése: 5 % Árok és töltés rézsű hajlása: 1: 1,5.
Keresztmetszeti kialakítás:
Zimány esetében az út területtel szomszédos ingatlanok megközelítésének érdekében
útcsatlakozások lettek betervezve. Az útcsatlakozások szélessége 4,00 m, hosza 5 fm.
A tárgyi út szakaszon az úttal párhuzamosan 40-es átereszelemek kerültek betervezésre
a 0+151 (6 fm) és a 0+381 (6 fm) kmsz bal oldali útcsatlakozásoknál.
A pályaszerkezet készítése során mechanikailag stabilizált alapréteg készült M-50 jelű, 25
cm vastagságban speciális dolomit M56 zúzottkőből, A makadám útburkolat készítése
során hengerelt zúzottkőpálya készült, S 0/32 speciális zúzottkő fedőanyag terítéssel, 10
cm vastagságban.

ORCI 013. HRSZ.

ZIMÁNY 02/1. HRSZ.
Gépbeszerzésre fordított összeg bruttó:
Útfelújításra fordított összeg bruttó:

22.763.000,-Ft
45.581.265,-Ft.

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke: 64.440.175,-Ft
Igényelt bruttó támogatás értéke:
57.996.159,-Ft
A projekt 2020. március 24. napján fejeződött be.
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polgármester

