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TÖMÖRKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖSSZEKÖTŐ – TÖMÖRKÉNY – FELGYŐ ÖSSZEKÖTŐ MEZŐGAZDASÁGI ÚT

Befejeződött a Tömörkényt Felgyővel összekötő mezőgazdasági út kivitelezésére irányuló projekt. mely az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával
közel 120 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként
emelkedett a térségben élők életminősége az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javulása és a
földrajzi mobilitás növekedése révén egyaránt.
Tömörkény községi Önkormányzat és Felgyő Községi Önkormányzat konzorciuma 2017. februárjában
nyújtott be támogatási kérelmet Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító
gépek beszerzése elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján a Tömörkényt Felgyővel
összekötő mezőgazdasági út létesítésére vonatkozóan. A konzorcium a Támogató okiratot 2018.
szeptemberében vehette kézbe és kezdhetett hozzá a projekt megvalósításához. A támogatás összege közel
120 millió forint volt.
A projekt átfogó célja: Felgyő és Tömörkény település közti közvetlen mezőgazdasági összekötőút, egyetlen,
aszfaltozatlan része tekintetében alépítmény és szilárd burkolat kialakítása. E mellett a konzorciumi partnerek
a külterületi utak karbantartásához szükséges gépek beszerzését valósították meg. A projektet megvalósító
konzorcium vezetője Tömörkény Községi Önkormányzat volt. minden település a hozzá tartozó útszakaszok
arányában részesült támogatásban.
A projekt segítségével. Tömörkény Községi Önkormányzat az alábbi gépeket szerezte be: MTZ Erőgép,
Sonarol LC SNR 400 homlokrakodó, LUSNR 2000 univerzális kanál. Felgyő Községi Önkormányzat pedig az
alábbi gépeket és eszközöket vásárolta meg: S&C DS40-45 függesztett hidraulikus gémkinyúlású zúzó, Ferro
Flex B4.1 kanál, homlokrakodó kapcsolt munkaeszköze, Fxeco 100 rakodó, traktorra szerelhető kapcsolt
munkaeszköz. A gépek és eszközök szállítója a Royal Marine Kft volt, amely cég közbeszerzési eljárás
lebonyolítása mellett került kiválasztásra.
Szintén közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett került kiválasztásra az út kivitelezését végző Fischer Trade
2011 Kft, aki 2021. július 30-án írta alá a vállalkozási szerződést az összekötő út kivitelezésére vonatkozóan.
A 100%-os készültséget 2022. márciusában érte az út kivitelezése, amikor is sor került a műszaki átadás
átvételre. jelenleg a használatba vételi engedélyezési eljárás zajlik.
A projekt megvalósítása során 1839,54 méter, jelenleg földes útszakaszt látnánk el szilárd burkolattal. . Az új
út létrehozása közvetlen összeköttetést hozott létre a két település között, jelentősen lerövidítve az elérési időt
és a megtett utat. Az útszakasz felújításából nem kizárólag a mezőgazdaság profitál, hanem újraélednek
régóta nem használt faluközi kapcsolatok, és új szociális, társadalmi, igazgatási, ellátási lehetőségek nyílnak
meg a térségben.
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