Kedvezményezett: Szemere Község Önkormányzata

ÚTFEJLESZTÉS SZEMERÉN
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PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: 1826796771
A projekt keretein belül felújítása kerül a 04 h.r.sz. földút 220 m-es szakasza, illetve beszerzésre kerül
egy MTZ és egy vonólap.
A 04. h.r.sz. földúton annak jelen állapotában is igyekszik az önkormányzat a járhatóságot biztosítani,
ez azonban a talajszerkezet miatt folyamatos munkát igényel. Éves szinten 5-6 alkalommal is sor kerül
az út gréderezésére. A talajadottságok miatt az út köves-agyagos, esős időben csúszóssá válik,
könnyen kigödrösödik, mély nyomvályúk alakulnak ki rajta. A projekt által érintett földút alapvető
adottságait befolyásolják a dombvidéken nyáron lezúduló nagy vízhozamú viharok, illetve a tavaszi
olvadékvíz, mely mély árkokat, barázdákat mos ki az útfelszínen. Ennek hatására a földút nyomvályús
lesz, mely növeli a személyi és műszaki balesetek veszélyét. A problémát növeli, hogy az utakat
teherautók és traktorok is használják, melyek rendszeresen fél méternél is mélyebb nyomvályúkat
alakítanak ki a felázott földúton.
A projekt keretében a 04. helyrajzi számmal jelölt földút kaphat szilárd burkolatot. A műszaki tervezet
szerint a burkolt út koronaszélessége 4.00 m lesz. Egy sávos út tervezett, mintegy 220 fm
hosszúságban. Az út biztosítja az elérhetőséget az önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésében álló,
(jelenleg felújítás és üzembe helyezés alatt lévő) a települési közmunkaprogram keretében számos
munkavállalónak megélhetést biztosító Gyümölcsléüzemhez, a szintén önkormányzati Gépállomáshoz,
a nyertes pályázat keretében megvalósítandó közösségi és szociális szükségleteket is kielégítő
Konyhához, valamint a turisztikai potenciál növekedését jelentő horgásztóhoz.
A község közigazgatási területe 26,3 km². Szemere belterületi, főbb útvonalai nagyrészt rendelkeznek
burkolattal, de folyamatosan felújításra, karbantartásra szorulnak. Számos külterületi, burkolatlan földút
is található a település környékén, melyek nagyrészt mezőgazdasági területeket, vállalkozásokat,
telephelyeket, illetve lakott térségeket kapcsolnak be a közúthálózatba.
A kérelmező a beszerzett gépeket a település közigazgatási területén található önkormányzati
tulajdonban és fenntartásban lévő földutak illetve burkolattal ellátott közutak karbantartására fogja
használni.
Beszerzésre kerül egy mezőgazdasági vontató (MTZ 892.2), valamint egy erre illeszthető univerzális
vonólap (LEKO 3m). A mezőgazdasági vontató és a szerelvény segítségével a nyári karbantartási
munkákon (felszínkarbantartás, gréderezés, árkok karbantartása, gyommentesítés, padkakarbantartás)
túl az télen az önkormányzat saját gépével végezheti a település bel és külterületi útjain a hó eltakarítási
munkálatokat. Így csökkenthető a település havazás miatti elzáródásának veszélye, valamint
elkerülhető, hogy a település kül és belterületi útjain a mindenkori időjárási viszonyok miatt
balesetveszélyessé váljanak az útviszonyok (lefagyás, hókása-felrakódás, ónos eső). A projekt
keretében az önkormányzat magas minőségű, kifejezetten tartós, intenzív terepi igénybevételre
alkalmas munkagépet, valamint kiegészítő szerelvényeket szerez be. A kiválasztott konstrukciót jellemzi
a megbízhatóság, a magas minőség, az alacsony üzembentartási költségek, valamint a kiváló
munkahatékonyság, az olcsó szervizigény és a gyors szervizidő.

A támogatás összköltsége 27.985.995,- Ft, mely 95% mértékben vissza nem térítendő támogatás. A
beruházás teljes költsége 29.458.947,- Ft. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. év 08. hó 31.
napja.

