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Onga Nagyk
özség Önkormányz
ata pályázó 201
2 augusztusában támogatást nyert az „ÉMOP
Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére”
út-- és
kiegészítésére” tárgyú felhíváson út
járdafejlesztésre.. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújto
nyújtott
89.475.253
Ft.. A
járdafejlesztésre
tt támogatás összege 89.475.
253 Ft
átadás--átvételt követően 2013
kedvezményezett a 2013. májusi sikeres megvalósítást és műszaki átadás
projektet..
júniusában fizikailag befejezheti a projektet
Onga Nagyközség Önkormányzata Kedvezményezett út és járdafejlesztésre 2012-ben pályázatot nyújtott be az
Észak-Magyarországi Operatív Programon belül az „ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program kiegészítésére” tárgyú pályázati felhívásra.
A beruházás műszaki szükségességét támasztotta alá egyrészről a burkolatok a leromlott állapota, hiszen a
makadám alappal és aszfaltbeton kopóréteggel rendelkező pályaszerkezetetek záró rétege helyenként
megbomlott, jelei voltak az észlelhető repedések, kátyúk, hámlások; másrészről bizonyos útszakaszokon
szilárdburkolat egyáltalán nem volt; továbbá járda pedig a fejlesztéssel érintett utak mellet csak egy szakaszon
volt fellelhető.
A projekt részletes kidolgozása és hiánypótlása után az Önkormányzat programját 2012 augusztusában a Bíráló
Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, melynek eredményeként 2012 októberében a Támogatási Szerződés
hatályba lépett.
A kivitelezési munkákat a lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárása után 2012 decemberében kezdhették meg, a
vállalkozó a CSER-KOMKRA KFT volt. Onga nagyközség dél-nyugati részén kivitelezett beruházással több,
egymáshoz kapcsolódó projektelem révén kisléptékű infrastrukturális beavatkozásokkal, négy önkormányzati
belterületi lakóutcában ÚTÉPÍTÉSRE, ÚTFELÚJÍTÁSRA és JÁRDAÉPÍTÉSRE került sor. Műszaki átadás-átvétel
időpontja: 2013.05.24.
Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091 azonosítószámú projekt az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív
Program keretén belül, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató és a NORDA Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet segítségével valósult
meg. A kedvezményezett Onga Nagyközség Önkormányzata a 94.184.477 Ft elszámolható összköltségű projekt
megvalósításához 95% mértékű, legfeljebb 89.475.253 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
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