
 

 

 

 

 

CIKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

A Projekt címe:   "Járdafelújítás Cikó községben" 

 

A Projekt azonosítója:  1924288019 

 

 

Cikó Község Önkormányzata 2018.03.29.-én támogatási kérelmet nyújtott be a Tolnai Hármas 

Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-89-1-17 

kódszámú, Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség - Faluszépítés LEADER módra című 

pályázati konstrukció keretében. A projekt célja a település 2 db érintett járdaszakaszának felújítása volt. 

A település járdái közül a projektben érintett szakaszok szorultak a leginkább felújításra, a pályázati 

forrás bevonásával a járda az új műszaki állapotában tartós, korszerű és időtálló lesz. 

 

2019 májusában a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a Tolnai Hármas Összefogás 

Vidékfejlesztési Szövetség támogatásra érdemesnek ítélte a támogatási kérelmet. A beruházás teljes 

összege bruttó 5 542 975,- Ft lesz, melyből az elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 3.999. 

994,- Ft, az elszámolható költségekre jutó 75 %-os támogatás intenzitás mellett.  

 

 
 



 

 

 

 

A tervezett beruházás helyszínei:  

7161 Cikó, Mikes Kelemen utca járdája (belterület 238/1 hrsz.) 

7161 Cikó, Művelődési Ház járdája (belterület 468 hrsz.) 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma. 2020.05.31. 

 

A projekt a településen belül 2 különböző helyszínen valósulna meg. Egyik helyszín a település Mikes 

Kelemen utcáján fekvő járda (238/1 helyrajzi szám alatt), a másik helyszín a község Művelődési 

házának járdája (468 helyrajzi szám alatt). A jelenleg rossz állapotú, balesetveszélyes és nehezen 

használható járdaszakaszok felújításra kerülnek. Az előkészítő tevékenységek megvalósultak, az 

építésügyi hatóság állásfoglalása szerint a tervezett kivitelezési munkálatok nem építési engedélyköteles 

tevékenységek. A járdaszakaszok felmérése megtörtént, a vonatkozó árajánlat a Felhívásban előírt 

formában beszerzésre került. A projekt megvalósítása során a kivitelezéssel párhuzamosan zajlik majd 

a műszaki ellenőri tevékenység, valamint a projekt megvalósítása során folyamatos lesz a kötelező 

nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok ellátása. A projekt keretében a kötelezően előírt 

marketing tevékenység is megvalósul a projekt zárásáig, melynek keretében 45 db mintás póló kerül 

beszerzésre. 

 

A projekt a fentebb hivatkozott pályázati felhívás alapvető céljaihoz igazodik, a vidéki térségekben élő 

emberek életminőségének javítását szolgálja, illetve a vidéki települések vonzóbbá tételéhez is 

hozzájárul.  

 

 

Cikó, 2019. december 4. 
 


