
 

 

 

Beszámoló projekt megvalósításáról 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve:   Bálványos Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett címe:   8614 Bálványos, Kossuth u. 68. 

MFP azonosító:    1003451388 

Támogatási konstrukció:  MFP-UHK/2021 

("Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 

- 2021”) 

Projekt címe:  Bálványosi Ady Endre utca felújítása 

Projekt azonosító:  3280266443 

Támogatói okirat iratazonosító:  3319243629 

A szerződött támogatás összege: 16 624 567 Ft 

 

Projekt megvalósítás tervezett  

kezdete:     2021.07.01. 

Projekt megvalósítás tényleges 

kezdete:    2021.11.29. 

Projekt megvalósítás tervezett 

fizikai befejezése:   2021.11.30. 

Projekt megvalósítás tényleges 

fizikai befejezése:   2022.04.26. 

 

 

A 2021. április 28. napján benyújtott pályázat tartaléklistáról nyert, a támogatói okirat 2021. 

október 22. napján érkezett, így az eredetileg vállalt határidők nem voltak tarthatók. 

 

Az önkormányzatnak a beruházás megvalósításához az elnyert támogatáson felül saját 

költségvetéséből önrészt nem kellett biztosítania. 

 

A fejlesztés indokoltsága:   

 

A projekt keretében a bálványosi Ady Endre utca felújítása valósult meg. Az utca útburkolata 

az 1960-as években épült, legutóbbi részleges felújítása a 2000-es években történt, amely során 

a meglévő aszfaltozott burkolatra egy réteg aszfalt burkolat került, amely elhasználódott, 

leromlott állapotúvá vált. Ezen felül a burkolat több helyen jelentősen kátyúsodott, amely 

kátyúk aszfalttal való tömedékelését az önkormányzat erejéhez mérten végrehajtotta. 

 

 

A projekt keretében megvalósult fejlesztés szakmai tartalma: 

 

A felújított útburkolat méretei: 3,0 m szélességű és 500 fm hosszúságú út, + útcsatlakozások: 

100 m2, összesen: 1600 m2. 

Az útburkolat felújítása tekintetében a meglévő, leromlott burkolatszakaszok kátyúzásra 

kerültek. Majd ezután került sor a felület tisztítására, bitumenemulziós alápermetezésre, illetve 

az AC 11 kopóréteggel történő aszfaltozási munkákra 6 cm vtg-ban történő gépi terítéssel és 

tömörítéssel.  

Az elkészült burkolat mellé padka épült kétoldalon Z 0/22 zúzottkő terítésével, tömörítésével. 
 



A jelenlegi csapadékvíz elvezetés módja nem változott, a felmagasodott földpadkákat le kellett 

szedni, a burkolatok megfelelő hossz-és keresztirányú lejtésviszonyainak megépítésével 

biztosítottuk, hogy a csapadékvíz megfelelően jusson el a jelenlegi vízelvezető rendszerbe. 

 

A felújításban szereplő tevékenységek nem engedélyköteles tevékenységek. 

 

 

Eredménymutató:  

 

- szilárd burkolatú út felújítása: 1600 m2 

 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. 

 

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet 

fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös 

önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, 

az arculati elemek használatával feltöltésre került.  

 

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.  

 

 

Bálványos, 2022 április 

 

        Sebestyén Gyula s.k. 

              polgármester  

  
 


