TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés
Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatást igénylő rövidített neve

Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat
Adószám (8-1-2 karakter):

15725534-2-04

Statisztikai szám:

15725534-8411-321-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

725536

Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson belül
Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás
ÁFA levonási jog:
D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő

Igen

Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

4-5

Helyrajzi szám:

2022
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Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

A támogatást igénylő fióktelepe:
külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén
Helység

Irányítószám
Nincs kiválasztva
Régio
Nincs beállítva
Megye
Nincs beállítva
Kistérség
Nincs beállítva
Járás
Nincs beállítva
Közterület:

Házszám:
Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

4-5

Helyrajzi szám:

2022

Postafiók irányítószám:
Postafiók:
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Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai
Név:
Ribárszki Péter
Képviseleti jog
Nincs kiválasztva
Beosztás:
polgármester
Telefon:
0666589326
Telefon (mobil):

Fax:
0666589302
E-mail:
polgarmester@kondoros.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai
Név:
Pauló Erzsébet
Beosztás:
beruházási előadó
Telefon:
0666589329
Telefon (mobil):
06709312687
Fax:
0666589302
E-mail:
paulo.erzsebet@kondoros.hu

Meghatalmazott adatai
Név
Kozsuch Kornél
Beosztás
alpolgármester
Telefon
0666589301
Telefon (mobil)

Fax
0666589302
E-mail
polhi@kondoros.hu
Megjegyzés
A polgármestert távollétében az alpolgármester helyettesíti, a meghatalmazott Kondoros Város Önkormányzatának alpolgármestere.
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Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:
Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2018.01.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2020.12.31.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg?

Nem

Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A pályázat célja, hogy Kondoros Város Önkormányzata saját zöldségtermeléséből eredő kész termékek tárolása, valamint elraktározás későbbi
felhasználásra, illetve helyi és környékbeli gazdálkodók zöldség- és gyümölcsterméseinek leszüretelését követő raktározása, tárolása későbbi
értékesítés céljából megoldott legyen. A fejlesztés során kialakításra kerül egy modern hűtőház Kondoros város belterületén. A termelés bővítéséhez
nélkülözhetetlen, hogy az alapanyag ellátottság a korszerű hűtőházi feldolgozó technológia alkalmazásával biztosítható legyen, a vásárlói igények
kielégítésre kerüljenek és több helyi termelő és vállalkozó tudjon megjelenni a lokális piacokon. A hűtőház az 1990/1-es helyrajzi számú, a helyi
építési szabályzat szerint kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (GKSZ-2) besorolású ingatlanon valósul meg. Az ingatlan megközelíthetősége
érdekében az 1999/30 és 1999/34 helyrajzi számú területeken egy 5,0 m szélességű aszfaltozott út kerül kialakításra, illetve a meglévő
közműhálózatra alapozva (ivóvíz (tüzivíz), szennyvíz, elektromos áram) kapacitásbővítés történik meg. A hűtőház befoglaló mérete 18,73 x 33,14 m,
ereszmagassága 5,00 m. A befoglaló méreten felül egy 4,0 m széles fedett szín és egy kisebb szociális rész kerül kialakításra. A helyiségek
padlóburkolata ipari betonból kerül kialakításra, az összes hasznos alapterület 549,03 m2. A szociális helyiségek kerámia padlóburkolattal
készülnek, a hasznos alapterülete 37,87 m2. A hűtőházban 4 db hűtött tároló (+3/+5°C) és egy mélyhűtő tároló (-18/-20°C) kerül kialakításra. Mivel a
hűtött kamrák közvetlenül nem nyílhatnak a szabadba, ezért a hűtött tárolók előterében egy manipuláló rész lesz kialakítva, ahol a megtermelt és
behordott gyümölcsök és zöldségek válogatása történik. A hűtőház működtetéséhez kb. 50kW elektromos áram betáplálására van szükség, valamint
víz- és szennyvízcsatorna csatlakozást kell kiépíteni. A gazdaságos, korszerű üzemeltetés érdekében, a megfelelő tájolású tetőfelületre, a hálózatra
visszatápláló, kb. 30,0 kWp teljesítményű, fotovoltaikus napelem rendszer kerül majd telepítésre. A vagyonvédelem biztosítására az ingatlan
egyszerű drótfonatos kerítéssel kerül körbekerítésre. A szállító járművek beközlekedését nagyméretű úszókapu biztosítja, manőverezésükhöz, illetve
a be- és kitárolás helyigényének biztosítására az épület előtt egy szilárd burkolatú rakodóhely kerül kialakításra. A mélyhűtő tárolókban elektromosan
fűtött vasbeton lemez készül 12 cm vastagságban, majd párazáras után 15 cm vastag 1.500 kg/m2 teherbírású hőszigetelés kerül elhelyezésre. Ipari
betonburkolat készül 15-18 cm vastagságban, acélhajas betonból, gépi simítással, pormentes kivitelben, rugalmas dilatáció képzéssel. A hűtött
tárolókban a panelek védelmére 45 cm magas, 10 cm vastag beton lábazat készül. A szociális rész helyiségei víz- és hőszigetelt padlószerkezetű
kerámia burkolatot kapnak. A hűtött tárolóknál 2000/2400 mm tiszta méretű, 70 mm vastag, egyszárnyú hűtőkamra tolóajtók készülnek, küszöb nélkül,
kézi nyitással, belülről vésznyitóval, zárható kivitelben, a mélyhűtő tárolónál pedig 2000/2400 mm tiszta méretű, 120 mm vastag, egyszárnyú
mélyhűtő-hűtőkamra tolóajtó, küszöb- és tokfűtéssel, kézi nyitással, belülről vésznyitóval, zárható kivitelben. A manipuláló helyiségre 3000/3000 mm
névleges méretű, szekcionált, hőszigetelt ipari kapu beépítését tervezzük, 1 sor ablak elemmel, gépi működtetéssel, zárható kivitelben. Az egyéb
nyílászárók korszerű, hőhídmentes műanyag profil szerkezetűek. Az ablakszárnyak 3-as ütközéssel, 2-szeres rugalmas tömített ütközéssel kerülnek
kialakításra. Az ablakszárnyba 3 rétegű (4-12-4-12-4) hőszigetelő üvegezés kerül beépítésre, gáztöltetű (argon) üvegezéssel. A belső válaszfal ajtók
acéllemez tokszerkezettel és acéllemez borítású ajtólapokkal kialakított Novoferm ajtók. A vízellátás közterületi vízvezetékről biztosítható. A vízmérő
óra a telekhatáron belül helyezkedik el, aknában. Az egyes berendezési tárgyakhoz csatlakozó ágvezetékek a falhorgonyban és a padlóban
szerelendők. A vízvezeték anyaga Wavin Future K1 ötrétegű műanyag cső szigeteléssel. A használati meleg víz előállítása villanybojlerrel történik. A
szennyvíz ágvezetékeket szabványos PIPELIFE KG-, PVC lefolyócsövekből készülnek, a szükséges ragasztásokkal, kötésekkel, amelyek a
falhorgonyban és a padlóban szerelendők. A vizes berendezések az Alföldi Porcelángyár, a csaptelepek a Mofém gyártmányúak. A szociális
helyiségek fűtéséről infrapanelek fognak gondoskodni. A hűtéstechnikával kapcsolatban a tervezők még a beérkező árajánlatokra várnak a
beszállítóktól. Az épület elektromos teljesítmény igénye kb. 50 kW, 400/230V. A főelosztó berendezés a gépészeti helyiségben kerül elhelyezésre. A
belső világítás a hűtött tárolókban LED fényszórókkal, egyéb helyeken fénycső armatúrákkal tervezett. A belső szereléshez M réz vezetékek kerülnek
felhasználásra, védőcsatornába szerelve.
Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak
megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:

Házszám:
Helyrajzi szám:

1990/1

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő
rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő ...*
* A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő megnevezése:
megvalósíthatósági tanulmány). A mutató értéke 0.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Csabai utca
Házszám:

27.

Helyrajzi szám:

2020

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő
rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő ...*
* A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő megnevezése:
megvalósíthatósági tanulmány). A mutató értéke 0.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

6.

Helyrajzi szám:

2021

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő
rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő ...*
* A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő megnevezése:
megvalósíthatósági tanulmány). A mutató értéke 0.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta
Nem, a konzultációs eljárás során kerül beszerzésre a felügyelőség határozata. A határozat beszerzésének határidejét a támogatási szerződés
mérföldkőként rögzíti.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

4-5.

Helyrajzi szám:

2022

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő
rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő ...*
* A projekt beruházás előkészítésére vonatkozik, az érintett terület nagysága később lesz ismert. Az adat rendelkezésre állásának időpontját mérföldkő rögzíti a szerződésben (a rögzítendő mérföldkő megnevezése:
megvalósíthatósági tanulmány). A mutató értéke 0.
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta
Nem releváns.
Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Projektelőkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése
Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Megkezdi működését a projektmenedzsment. Beszerzésre kerül a tervező, elkészülnek az építési dokumentációk (engedélyes terv, kiviteli terv,
tervezői költségvetés). Véglegesítésre kerül az üzleti terv, a tervezéshez bevonásra kerül a rehabilitációs szakmérnök.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

10448819
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Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Közbeszerzés lefolytatása
Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.10.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelezésre és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés eljárások lezárása, a kivitelezők és a szállítók kiválasztása.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

3000000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Kivitelezés 25%-os készültségi fok
Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kiválasztott kivitelező megkezdi a építési munkálatokat. Kiválasztásra és bevonásra kerül a műszaki ellenőr. A mérföldkő elérésének dátumáig a
kivitelezés eléri a 25 %-os készültségi fokot.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

40000000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Kivitelezés 50%-os készültségi fok
Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.10.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelezés készültségi foka eléri az 50%-ot a mérföldkő elérésének dátumáig.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

40000000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Kivitelezés 75%-os készültségi fok
Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.05.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelezés készültségi foka eléri az 75%-ot a mérföldkő elérésének dátumáig.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

40000000
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Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Kivitelezés 100%-os készültségi fokú
Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.09.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Sikerkes műszaki átadás-átvétel megtörténik, a használatba vételi engedély kiadásra kerül. Befejeződik a kiegészítő tevékenységek megvalósítása
(bekötő út, kerítés, csatornázás). Beszerzésre és beépítésre kerülnek a napkollektorok, tároló rekeszek, elektromos targonca.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

40000000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Záró beszámoló
Mérföldkő sorszáma:

7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Az utolsó mérföldkő teljesítésével a projekt tevékenységei befejeződnek. A kötelező kommunikációs, projektmenedzsment feladatok megvalósítása
befejeződik.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

16425214
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Projekt előkészítettség
Igényfelmérés/piackutatás

Kész

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Kész

Integrált városfejlesztési stratégia

Nem releváns

Üzleti terv

Kész

Környezeti hatásvizsgálat

Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok

Projektfejleszté
si szakaszban
kerül
kidolgozásra

Együttműködési program

Nem releváns

Épületenergetikai tanúsítvány

Nem releváns

Egyéb dokumentumok

Nem releváns

Projekt előkészítettsége
A pályázat benyújtását megelőzően helyi igényfelmérés és helyzetelemzés történt meg, amely megalapozza a fejlesztési elképzeléseket, terveket. A
projekt előkészítése az egyetemes tervezésnek megfelelően történt. A projekt előkészítése során elkészült egy üzleti terv, amely megalapozza,
bemutatja és részletezi a pályázat tartalmát. A projekt fejlesztési és szakmai-műszaki előkészítő szakaszában (1. mérföldkő) kiválasztásra kerül a
tervező, elkészül az engedélyezési és kiviteli terv. A kivitelezési tervdokumentációk elkészítését követően megvalósul a Kivitelezőre vonatkozó
közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A projekt indokoltsága és gazdaságossági szempontú alátámasztottsága, amely a támogatási kérelemhez
csatolt Üzleti tervben került bemutatásra. Összhangban a felhívás alapvető céljaival, a fejlesztés a helyi termékek, helyi piacokra, történő hatékony
eljuttatását szolgálja a helyi vállalkozások, a helyi gazdasági infrastruktúra támogatásával. A projekt költségvetése reális, költséghatékony módon, a
belső költségvetési korlátok figyelembevételével került összeállításra; tevékenységei, mérföldkövei logikus egymásra épültséget tükröznek, a
jelenleg még ki dolgozás alatt álló műszaki tartalma megalapozott.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
25%-os készültségi fok
Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:
A kivitelezés 25%-os készültségi szintű. A kivitelezéséhez kapcsolódóan a műszaki ellenőr és a rehabilitációs szakmérnök közreműködése
folyamatos
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Teljesítés igazolások, a kivitelezés állásáról fotódokumentáció, nyilatkozatok, szolgáltatói (áram, víz) megállapodások.
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Záró kifizetési igénylés benyújtása
Mérföldkő sorszáma:

7

Eredmény leírása:
A projekt fizikai, szakmai, pénzügyi zárása. Minden projekttevékenység befejeződik.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Benyújtásra kerülnek a kifizetett számlák, lezáródnak a projekt tevékenységei.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Kivitelezés 50%-os készültségi foka
Mérföldkő sorszáma:

4

Eredmény leírása:
A fejlesztés kivitelezése 50%-os készültségi fokot eléri. Építési napló töltése folyamatos.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Teljesítés igazolás, számla.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Kivitelezés 75%-os készültségi fok
Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:
A kivitelezés 75%-os készültségi szintű.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Teljesítés igazolás, számla.
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
1. mérföldkőhöz kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre állása
Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény leírása:
Elkészül a kiviteli és engedélyes tervek, a részletes költségvetés.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A projektmenedzsment megkezdi a munkáját. A nyilvánosság biztosítása folyamatos.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény leírása:
Megtörténik a kivitelező kiválasztása, megtörténik a kivitelezési szerződés megkötése.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Kivitelezői szerződés, közbeszerzési dokumentáció

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Kivitelezés befejezése
Mérföldkő sorszáma:

6

Eredmény leírása:
A kivitelezés 100%-ban befejeződik, megtörténik a sikeres átadás-átvétel. A műszaki ellenőr és rehabilitációs szakértő tevékenysége befejeződik.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Teljesítés igazolások, alátámasztó dokumentumok (fotódokumentumok, jegyzőkönyvek).

Projektmenedzsment szervezet bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek
száma (fő):

2

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása
A projektmenedzsmenthez szakértői szolgáltatás keretében kerül megvalósításra, amelyet 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet
számla ellenében fog a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembe vételével . A projektmenedzsment szervezet feladata, hogy
biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek segítségével a projekt zökkenőmentesen megvalósulhat. A projekt végrehajtását uniós pályázatok
lebonyolításában jelentős projektmenedzsmenti , valamint pénzügyi tapasztalattal és szaktudással rendelkező személyek látják el . A menedzsment
feladata a támogatási szerződés megkötésének koordinálása, mérföldkövekben leírt tevékenységek elvégzésének nyomon követése, teljesítések
ellenőrzése, beszerzések koordinálása, a beruházás kivitelezésének felügyelése, pénzügyi folyamatok működtetése, a projekt pénzügyi feladatainak
ellátása (szerződések, számlák kezelése és nyilvántartása, kifizetési kérelmek összeállítása), monitoring, kockázatfigyelés, projekt dokumentációk
(beszámolók, szerződésmódosítások, változás bejelentések) összeállítása, projekt pénzügyi és szakmai lezárása, folyamatos kapcsolattartás a
Közreműködő Szervezettel .
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Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében
Utolsó előtti lezárt év

Utolsó lezárt év

Évszám
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)
Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó
árbevétel
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)
Működés időtartama (év)
Tárgyi eszközök (Ft)
Immateriális javak (Ft)
Kamatráfordítás (Ft)

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében
Utolsó előtti lezárt év

Utolsó lezárt év

Évszám

2015

2016

Sajátos működési bevétel (Ft)

269131
000

301775
000

Mérlegfőösszeg (Ft)

594778
0000

623052
2185

Módosított pénzmaradvány (Ft)

456142
000

235010
207

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

331767
000

204137
000

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)

Nem

Nem

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében
Utolsó előtti lezárt év

Utolsó lezárt év

Évszám
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében
Utolsó előtti lezárt év

Utolsó lezárt év

Évszám
Összes bevétel (Ft)
Adózás előtti eredmény (Ft)
Saját tőke (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
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Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

53700072-16045495-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva

Források listája
Forrás megnevezése
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
II. egyéb támogatás
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
Projekt elszámolható költsége
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása
Projekt teljes költsége

Összeg [Ft]
0
0
0
0
0
189 874 033
189 874 033
0
189 874 033

%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
100,000000%
100,000000%
-

Költségek listája
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Új építés
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
12 000 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
12 000 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
12 000 000
Elszámolható költség [Ft] 12 000 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 12 000 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Megújuló energia (30,0 kWp napelem rendszer) beszerzése
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Új építés
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
42 047 244
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
42 047 244
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
42 047 244
Elszámolható költség [Ft] 42 047 244
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 42 047 244
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés

Alap infrastruktúra kiépítése (ivóvíz-, szennyvíz-, elektromos ellátás, útépítés)
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Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
6 456 693
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
6 456 693
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
6 456 693
Elszámolható költség [Ft] 6 456 693
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 6 456 693
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Elektromos targonca (Unicarriers Nissan TX4-16 négytámaszú elektromos targonca) beszerzése

Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés/Költségelem Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
26 247
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
26 247
Mennyiség
60
Teljes költség [Ft]
1 574 820
Elszámolható költség [Ft] 1 574 820
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 574 820
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Tároló rekeszek (GF-8 tartályláda, HDPE, névleges méretek H x Sz x M /mm: 1200x1000x760, 590 liter) 60 db
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés/Költségelem Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
4 724 409
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
4 724 409
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
4 724 409
Elszámolható költség [Ft] 4 724 409
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 4 724 409
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja. A projekt nagysága 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi menedzser aktív munkáját
Részletezés
igényli.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költségelem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
1 889 764
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

1 889 764
1
1 889 764
1 889 764
0
100
1 889 764
0
0

A projekt megvalósításában közreműködő műszaki ellenőri tevékenységet ellátó személy/szervezet megbízási díja a projekt teljes időtartamára.
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Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés/Költségelem Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
9 448 819
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
9 448 819
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
9 448 819
Elszámolható költség [Ft] 9 448 819
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 9 448 819
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
A beszerzés keretében történik meg az üzleti terv elkészítése, a szükségletfelmérés előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás,
Részletezés
helyzetfeltárás, valamint az 1. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
393 701
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
393 701
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
393 701
Elszámolható költség [Ft] 393 701
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

100
393 701
0
0

Az előírásoknak megfelelően a KTK 2020 arculati kézikönyvben meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek ellátása.

Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
1 889 764
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
1 889 764
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 889 764
Elszámolható költség [Ft] 1 889 764
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 889 764
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A tevékenység keretében történik meg a projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Új építés
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Nem állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
109 448 819
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
109 448 819
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
109 448 819
Elszámolható költség [Ft] 109 448 819
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 109 448 819
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Hűtőház építése Kondoros belterületén a 1990/1-es helyrajzi számú, a helyi építési szabályzat szerint kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (GKSZ-2)
Részletezés
besorolású ingatlanon.

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
Bázisérték dátuma
megnevezése
A nem pénzügyi
támogatásban részesülő
vállalkozások száma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

2020.11.30.

1

1

1
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