KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u 7.
Tel.: 83/534-003., fax: 83/334-013., E-mail: info@kehidakustany.hu

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ
Kehidakustány község által benyújtott és tervezett pályázatok
I. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatok
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00022 Települési környezetvédelmi infrastruktúra–
fejlesztések - Kehidakustány csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítésére meghirdetett
pályázat, amelynek beadása 2020. január 15-én megtörtént.
A pályázat két csapadékvízelvezető árokra vonatkozik, az előzetes hatósági
szakvéleményezés jóváhagyásával a befogadása megtörtént, 2020. december 4-én pozitív
bírálatban részesült. Az elnyert támogatás mértéke: 16 229 894.- Ft.
A támogatási szerződés aláírása megtörtént, jelenleg a vízjogi létesítési engedélyek
megérkezését várjuk a projektmegvalósítás megkezdéséhez.
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00061 Települési környezetvédelmi infrastruktúra–
fejlesztések - Kehidakustány csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítésére meghirdetett
pályázat, amely beadása 2021. február 12-én megtörtént.
A pályázat a Termálfürdő mögötti településrészt (Malombokrai úti rész) érinti
csapadékvízelvezető árokra vonatkozóan, az előzetes hatósági szakvéleményezés
jóváhagyásával a támogatási kérelem tartalmi értékelése megkezdődött. Jelenleg a döntést
várjuk. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás összege: 84 738 030.- Ft

II. Magyar Falu Program 2021.
MFP-UHK/2021 Önkormányzati út felújítása – (3280191165) E pályázatunk 2021.
április hónapjában került beadásra, a műszaki tartalom a kehidakustányi Vágóhíd utca és a
Malombokrai utca első szakaszára lett megtervezve.
Az út felújításához az önkormányzat a szükséges engedélyeket már megszerezte, a tervezett
költség összesen: 36 061 184,00.- Ft. Jelenleg tartaléklistán szerepelő pályázat, melyről ez
év végéig döntés várható.
MFP-ÖTIK/2021/5 Óvodaépület felújítása – (3280264832) A pályázat benyújtása
2021. április hónapban megtörtént és elnyerte a támogatást.
Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztése és a felkészítő csoporthelyiség
kialakítása valósul meg a program keretében, elnyert támogatás összege: 53 090 942.- Ft.
Projekt keretében az épület szigetelése és nyílászárók cseréje valósul meg valamint a
használaton kívüli épületszárny felújítása és a kötelező szociális helyiségek kialakítására kerül
sor.
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III. Vis maior pályázatok
1.
2020-as év nyarán a nagy mennyiségű esőzés jelentős károkat okozott településünk
útjaiban, 3 db vis maior pályázatunk előzetes ellenőrzése megtörtént, melyeket a
Belügyminisztérium pozitív bírálatban részesített. Jelenleg az utak helyreállítása folyamatban
van.
Pályázat azonosító
498 794
498 824
498 796

Érintett terület
050. hrsz
1509/2. hrsz
1568. hrsz
Összesen:

Támogatási összeg
2 503 000.- Ft
2 327 000.- Ft
3 551 000.- Ft
8 381 000.- Ft

Önerő
280 662.- Ft
261 260.- Ft
395 144.- Ft
937 066.- Ft

2.
2021 éveben is beadásra került a 2599 hrsz.-ú Kustányi hegyút vis maior
káreseményének pályázata.
Pályázat azonosító
537 398

Érintett terület
2599. hrsz
Összesen:

Kehidakustány, 2021. szeptember 10.

Lázár István polgármester s.k.
Kehidakustány Község Önkormányzata

Támogatási összeg
1 705 102.- Ft
1 705 102.- Ft

Önerő
170 510.- Ft
170 510.- Ft

