TOP-3.1.1-16-BS1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és
Békésszentandrás településeken
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Támogatást igénylő rövidített neve
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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:
Önkormányzat
Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás
ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Bruttó)
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

Elszámolás módja:

Többszöri
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat
Adószám (8-1-2 karakter):

15725541-2-04

Statisztikai szám:

15725541-8411-321-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

725547

Minősítési kód:
Önkormányzat
Hatályos TEÁOR besorolás:

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR száma ('08):
84.11 - Általános közigazgatás
ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Elszámolás módja

Többszöri
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve:
Kardos Község Önkormányzata
Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):
Kardos Község Önkormányzata
Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat
Adószám (8-1-2 karakter):

15347055-2-04

Statisztikai szám:

15347055-8411-321-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

347059

Minősítési kód:
Önkormányzat
Hatályos TEÁOR besorolás:

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR száma ('08):
84.11 - Általános közigazgatás
ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Elszámolás módja

Többszöri
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve:
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata
Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata
Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat
Adószám (8-1-2 karakter):

15725558-2-04

Statisztikai szám:

15725558-8411-321-04

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

725558

Minősítési kód:
Önkormányzat
Hatályos TEÁOR besorolás:

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):
Nincs kiválasztva
Főtevékenység TEÁOR száma ('08):
84.11 - Általános közigazgatás
ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Elszámolás módja

Többszöri

4 / 51

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:

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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Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

1

Helyrajzi szám:

na

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Hősök tere
Házszám:

1

Helyrajzi szám:

na

Postafiók irányítószám:

nr

Postafiók:

nr
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Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

Kardos Község Önkormányzata

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Kardos
Irányítószám
5552
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Gyomai út
Házszám:

24

Helyrajzi szám:

na

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Csabacsűd
Irányítószám
5551
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Gyomai út
Házszám:

24

Helyrajzi szám:

na

Postafiók irányítószám:

nr

Postafiók:

nr
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Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Csabacsűd
Irányítószám
5551
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Szabadság u.
Házszám:

41

Helyrajzi szám:

na

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Csabacsűd
Irányítószám
5551
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Szabadság u
Házszám:

41

Helyrajzi szám:

na

Postafiók irányítószám:

nr

Postafiók:

nr
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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
Önálló
Beosztás:
polgármester
Telefon:
0666589326
Telefon (mobil):
0666589300
Fax:
0666589302
E-mail:
polgarmester@kondoros.hu

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

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Képviselő adatai
Név:
Sinka Imre
Képviseleti jog
Önálló
Beosztás:
polgármester
Telefon:
3666218344
Telefon (mobil):
36209444949
Fax:
3666218344
E-mail:
sinkaimre@bekesszentandras.hu

9 / 51

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

Kardos Község Önkormányzata

Képviselő adatai
Név:
Brlás János
Képviseleti jog
Önálló
Beosztás:
polgármester
Telefon:
3666292121
Telefon (mobil):
3666292230
Fax:
3666292121
E-mail:
janosbrlas@gmail.com

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

Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata

Képviselő adatai
Név:
Molnár József
Képviseleti jog
Önálló
Beosztás:
polgármester
Telefon:
3666536411
Telefon (mobil):
3666536412
Fax:
3666219616
E-mail:
polgarmester@csabacsud.hu
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Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai
Név:
Paulik Tamás
Beosztás:
beruházási osztályvezető
Telefon:
0666589324
Telefon (mobil):
06203508867
Fax:
0666589302
E-mail:
paulik.tamas@kondoros.hu

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

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Kapcsolattartó adatai
Név:
Bagi Anett
Beosztás:
településfejlesztési ügyintéző
Telefon:
3666218344
Telefon (mobil):
36204381891
Fax:
3666218344
E-mail:
bagi.anett@bekesszentandras.hu

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

Kardos Község Önkormányzata

Kapcsolattartó adatai
Név:
Paulik Tamás
Beosztás:
beruházási osztályvezető
Telefon:
06-66-589-324
Telefon (mobil):
20/350-8867
Fax:
+36 66-589-302
E-mail:
paulik.tamas@kondoros.hu
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Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata

Kapcsolattartó adatai
Név:
Rák Edit
Beosztás:
pénzügyi előadó
Telefon:
06-66/536-411
Telefon (mobil):

Fax:
66/219-616
E-mail:
munkaugy@csabacsud.hu

Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:
Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsüd és Békésszentandrás településeken
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2018.04.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2020.03.31.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg?

Igen
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A projekt konzorciumi formában valósul meg: Konzorcium vezető: Kondoros Város Önkormányzat Konzorcium tagok: Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat, Kardos Község Önkormányzat Építés (új építés és korszerűsítés): Összesítő: Kondoros:
3,414 km kerékpárút építés lesz Csabacsüd: 1,5 km kerékpárút korszerűsítés Kardos: 2,95 km kerékpárút korszerűsítés Békésszentandráson: 1,15
km kerékpárút építés, 385 m korszerűsítés Kardos Község A Körösvölgyi kerékpárút (Békésszentandrás – Békéscsaba) a település mentén a 44. sz.
országos közlekedési út mellett több ütemben már megvalósult. A régebbi építésű kerékpárút szakaszok a kedvezőtlen agyagos altalajviszonyok
miatt helyenként járhatatlanok. A hosszanti és keresztirányú repedések, diletációs nyílások balesetveszélyesek. Ezen szakaszok felújítása,
korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt. A korszerűsítés az alábbi ingatlanokon valósul meg: - Kardos külterület 05 hrsz. Kardos külterület 052 hrsz. A felújítandó szakaszok a 44. sz. közlekedési út szelvényezés szerinti jobb és bal oldalain helyezkednek el. A
korszerűsítendő szakaszok összes hossza: 2.950 fm. A meglévő kerékpárút burkolat változó, egy része betonburkolat, más része aszfalt burkolat.
Tervezett korszerűsítés paraméterei: - összes hossz: 2.950 fm - szélesség: 2,00 m - oldalesés: 1-2 % Tervezett pályaszerkezet (felújítás): - 3 cm vtg.
kiegyenlítő aszfaltréteg (AC 11) - 4 cm vtg. aszfalt kopóréteg (AC 8) Csabacsűd Nagyközség A Körösvölgyi kerékpárút (Békésszentandrás –
Békéscsaba) a település mentén a 44. sz. országos közlekedési út mellett több ütemben már megvalósult. A régebbi építésű kerékpárút szakaszok a
kedvezőtlen agyagos altalajviszonyok miatt helyenként járhatatlanok. A hosszanti és keresztirányú repedések, diletációs nyílások
balesetveszélyesek. Ezen szakaszok felújítása, korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt. A korszerűsítés az alábbi ingatlanon
valósul meg: - Csabacsűd külterület 02 hrsz. A felújítandó szakasz a 44. sz. közlekedési út szelvényezés szerinti jobb oldalán helyezkedik el. A
korszerűsítendő szakasz összes hossza: 1.500 fm. A meglévő kerékpárút burkolat változó, egy része betonburkolat, más része aszfalt burkolat.
Tervezett korszerűsítés paraméterei: - összes hossz: 1.500 fm - szélesség: 2,00 m - oldalesés: 1-2 % Tervezett pályaszerkezet (felújítás): - 3 cm vtg.
kiegyenlítő aszfaltréteg (AC 11) - 4 cm vtg. aszfalt kopóréteg (AC 8) Békésszentandrás Nagyközség A településen 2 db új kerékpárút szakasz
megépítését tervezik: 1. szakasz: a Körösvölgyi kerékpárúthoz (Békésszentandrás – Békéscsaba) csatlakozóan a 44. sz. országos közlekedési út
mellett önálló kétirányú kerékpárútként a falu belterületét köti össze a külterületi objektumokkal. Épül összesen: 521 fm. 2. szakasz: a Szent László
utcán tervezett kerékpárút a falu központját és a Körösvölgyi kerékpárutat köti össze az általános iskolával és a lakott területen kívül elhelyezkedő
cca. 130 főt foglalkoztató húsfeldolgozó üzemmel. Ezen kerékpárút közbenső szakasza jó minőségű betonburkolattal már korábban megépült. Épül
összesen: 270 + 230 fm = 500 fm. Tervezett pályaszerkezetek: 1. szakasz: Tervezett pályaszerkezet a kerékpárút folyópályán: - 4 cm AC 8 aszfalt
kopóréteg - 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg - 20 cm 0/32 FZKA folytonos szemelosztású zúzottkő burkolat alap (szükség szerint tetején NZ kiékeléssel) 12 cm homokos kavics ágyazat (Tr?=95%) - min. Tr?=90%-ban tömörített altalaj Tervezett pályaszerkezet kapubejárók vonalában 4,0 m
szélességben 15 cm széles süllyesztett szegélyek között: - 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg - 25 cm 0/32 FZKA folytonos
szemelosztású zúzottkő burkolat alap (szükség szerint tetején NZ kiékeléssel) - 12 cm homokos kavics ágyazat (Tr?=95%) - min. Tr?=90%-ban
tömörített altalaj Tervezett pályaszerkezet csőátereszek fölött B 60.40/100x100x8 mm-es síkhálós vasalással kiegészítve a kis takarási vastagság
miatt: - 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg - 15-20 cm C12/15-32-F1-XF4 soványbeton útalap - 12 cm homokos kavics
ágyazat (Tr?=95%) - min. Tr?=90%-ban tömörített altalaj 2. szakasz: Tervezett pályaszerkezet - 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg - 4 cm AC 11 aszfalt
kötőréteg - 20 cm 0/32 FZKA folytonos szemelosztású zúzottkő burkolat alap (szükség szerint tetején NZ kiékeléssel) - 12 cm homokos kavics
ágyazat (Tr?=95%) - min. Tr?=90%-ban tömörített altalaj Korszerűsítendő szakasz A Körösvölgyi kerékpárút belterületi szakaszán a 44. sz.
közlekedési út mellett meglévő önálló kétirányú kerékpárút korszerűsítését tervezzük 385 fm hosszon. A több mint 20 épült kerékpárút járófelülete
repedezett, szintkülönbségekkel terhelt. Korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt. A korszerűsítés a Békésszentandrás 873 hrszú ingatlanon valósul meg. Tervezett korszerűsítés paraméterei: - összes hossz: 385 fm - szélesség: 2,00 m - oldalesés: 1-2 % Tervezett
pályaszerkezet (felújítás) - 3 cm vtg. kiegyenlítő aszfaltréteg (AC 11) - 4 cm vtg. aszfalt kopóréteg (AC 8) Kondoros Város: Kerékpárút építése a Hősök
tere, a piac mellett. A fejlesztés keretében új kerékpárút épül ki. A kerékpárút, figyelembe véve a helyi viszonyokat, fasort, önálló vonalvezetésű,
kétirányú. Burkolata a piac és a tó mellett is aszfalt burkolat. A létesítmény jellemző paraméterei: - hossz: 150 m - szélesség: 2,24 m - Pályaszerkezet:
aszfalt burkolatú szakasz (90 m) o 2 x 3 cm aszfalt o 20 cm zúzottkő alap o 20 cm homokoskavics ágyazat Vegyes forgalmú út kiépítése a Tópart
sétányon A Tópart sétányon a közösségi térként funkcionáló tó mellett a kerékpáros hálózat kiépíthetősége és folyamatos vonalvezetése érdekében
egy, az itt lakók ingatlan megközelítését is biztosító, gépjárművek számára korlátozott behajtásra engedélyezett vegyes forgalmú utat kell kiépíteni,
mely csatlakozik a már kiépített szakaszhoz. A létesítmény jellemző paraméterei: - hossz: 234 m - szélesség: 3,0 m - Pályaszerkezet: o 8 cm aszfalt o
20 cm zúzottkő alap o 20 cm homokoskavics ágyazat Kerékpárút építése a Szénási úton– (4642 j. közút) A tervezett vegyes forgalmú úton közlekedő
kerékpárosok a Szénási úton egyesített elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpár úton haladhatnak tovább a közúttal párhuzamosan. A tervezett
létesítmény mellett zárt csatornát kell kiépíteni teljes hosszon a csapadékvíz elvezetésére. - hossz: 1250 m - szélesség: 2,75 m Pályaszerkezet: o 6
cm aszfalt o 20 cm zúzottkő alap o 20 cm homokoskavics ágyazat Kerékpárút építése a 4642 j. közúttal párhuzamosan külterületen a közút
kivitelezés alatt álló M44 gyorsforgalmi úti felüljárójának végszelvényéig A 4642 j. közúttal párhuzamosan önálló kétirányú kerékpárutat kell kiépíteni
Nagyszénás irányába, áthaladva a tervezett M44 építése keretében kiépülő felüljárón. A felüljáró után a kerékpárút visszacsatlakozik a meglévő
közútra. A tervezett létesítmény mellett nyílt árkot kell kialakítani a 4642 j. közút meglévő szakaszán a csapadékvíz elvezetésére. - hossz: 1780 m szélesség: 2,24 m Pályaszerkezet: o 2 x 3 cm aszfalt o 20 cm zúzottkő alap o 20 cm homokoskavics ágyazat o 20 cm meszes talajstabilizáció Az
építési tevékenységen kívül a projekt keretében az alábbi költségeket kívánjuk finanszírozni: Projekt előkészítés A pályázati felhívásnak megfelelő
tanulmányok elkészítése költség-haszon elemzés, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez
kapcsolódó vizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat
és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv, tervzsűriztetés költségei, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai, a művelési ág
váltását, művelési ágból való kivétel költségei, szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás,
szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége, társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek Közbeszerzési
eljárások lefolytatása: közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési eljárás díja Szakfelügyeleti díj Ingatlanvásárlás: ingatlan bekerülési értéke, vagy
ezen belül ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása, kisajátítási terv, értékbecslés, kártalanítási költség, ügyvédi díj, egyéb adásvétellel kapcsolatos költség, vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony
megszüntetésének költsége Műszaki ellenőr Terület előkészítési munkák: régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák Projektmenedzsment:
szakmai szolgáltatásként, külső projektmenedzsment szervezettel Tájékoztatás és nyilvánosság Szemléletformáló tevékenységek
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:
4642-es közút 23+327 közúti km szelvényszám
Házszám:
Helyrajzi szám:

0224

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es közút 22+670 közúti km szelvényszám
Házszám:

4-5

Helyrajzi szám:

0225/46

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

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

Házszám:
Helyrajzi szám:

0229

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es országos közúti külterületi szakasz
Házszám:
Helyrajzi szám:

0240

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es közút 23+650 közúti km szelvényszám
Házszám:
Helyrajzi szám:

0214

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

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

Házszám:
Helyrajzi szám:

0216/3

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
44-es számú főútvonal 96+790 km szelvény
Házszám:
Helyrajzi szám:

1056

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
44-es főút Kondoros Csabai utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

1057

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es országos közúti belterületi szakasz
Házszám:
Helyrajzi szám:

2000

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es közút Kondoros Szénási utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

2001

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
44-es főút Kondoros Hősök tere (piac tér)
Házszám:
Helyrajzi szám:

2044

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es közút Kondoros Hősök utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

2069

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es közút Kondoros Tópart utca (köz)
Házszám:
Helyrajzi szám:

2081

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es közút Kondoros Széchenyi tér
Házszám:
Helyrajzi szám:

2082

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Kondoros Iskola utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

2179

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es közút 22+195 - 20+220 km szelvényszám
Házszám:
Helyrajzi szám:

2306/4

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen

29 / 51

Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Közforgalmú vasút 20+220-20+230 közút szelvény
Házszám:
Helyrajzi szám:

2306/5

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kondoros
Irányítószám
5553
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
4642-es közút 22+230-20+270 közúti km szelvény
Házszám:
Helyrajzi szám:

2307

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Csabacsűd
Irányítószám
5551
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Csabacsűd külterület
Házszám:
Helyrajzi szám:

02

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kardos
Irányítószám
5552
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Kardos külterület
Házszám:
Helyrajzi szám:

05

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Kardos
Irányítószám
5552
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Kardos külterület
Házszám:
Helyrajzi szám:

052

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Békésszentandrás Fő utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

872

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Békésszentandrás Fő utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

871/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen

36 / 51

Megvalósítási helyszínek
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Békésszentandrás Fő utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

945/3

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Békésszentandrás Fő utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

945/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Békésszentandrás Fő utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

873

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Békésszentandrás Szent László utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

1380/1

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Békésszentandrás Szent László utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

1315/4

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen
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Megvalósítási helyszínek
Helység
Békésszentandrás
Irányítószám
5561
Régio
Dél-Alföld
Megye
Békés
Kistérség
Szarvasi
Járás
Szarvasi
Közterület:
Békésszentandrás Szent László utca
Házszám:
Helyrajzi szám:

1380/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

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.

Igen

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Nincs kiválasztva
Mérföldkő megnevezése:
1. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.03.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
2018. 04. 01. - 2019. 03. 31. közötti időszakban megvalósulnak az előkészítés időszakában betervezett tevékenységek, lefolyik a közbeszerzési
eljárást, megtörténik a terület előkészítése és a projekt megvalósítás során érintett ingatlan megvásárlása.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

27556000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Nincs kiválasztva
Mérföldkő megnevezése:
2. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.06.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelezés megkezdődik, a tárgyidőszak végére 25%-os készültségi fokon áll, a műszaki ellenőr végzi feladatát.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

113449735

42 / 51

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Nincs kiválasztva
Mérföldkő megnevezése:
3. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.09.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelezés folytatódik, a tárgyidőszak végére 50%-os készültségi fokon áll, a műszaki ellenőr végzi feladatát.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

113449735

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Nincs kiválasztva
Mérföldkő megnevezése:
4. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.11.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelezés folytatódik, a tárgyidőszak végére 75%-os készültségi fokon áll, a műszaki ellenőr végzi feladatát.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

113449735

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Nincs kiválasztva
Mérföldkő megnevezése:
5. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.02.28.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A kivitelezés befejeződik, a tárgyidőszak végére 100%-os készültségi fokon áll, a műszaki ellenőr megbízatása befejeződik.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

113449737

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
Nincs kiválasztva
Mérföldkő megnevezése:
6. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.03.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
A projektmegvalósítás befejező szakasza, ebben a mérföldkőben történik a szakfelügyelet, a nyilvánosság, a szemléletformálás és a tartalékkeret
felhasználásának elszámolása. A projektmenedzsment feladata véget ér.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

18645058
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Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:
Pauló Erzsébet
Projektben betöltött szerepe:
Projektmenedzser
Képzettsége:
környezetmérnök
Munkatapasztalata (év):

8

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):
Több mint 8 éve dolgozik Kondoros Város beruházási osztályán ez alatt több sikeres projekt lebonyolításában vett részt. Ezek közül néhány: KEOP3.1.2/2F/09-11-2013-0048 Batthyány-Geist kastély történeti kertjének helyreállítása, értékeinek megőrzése Kondoroson,A projekt összes költsége
(eFt) 204.103 KEOP-5.5.0/B/12-2013-0066 Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium (5553 Kondoros, Iskola utca 2/6., hrsz:
2068) komplex energetikai fejlesztése A projekt összes költsége (eFt) 243.644. KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021, Kondoros Település
Szennyvízhálózatának Bővítése és ez ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen A projekt összes
költsége (eFt) 1.430.229 . Ezeknek a projekteknek nem csak a lebonyolításában, hanem ütőkövetési szakaszában is tevékeny részt vett.
Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

20

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:
Paulik Tamás
Projektben betöltött szerepe:
Szakmai vezető
Képzettsége:
közlekedésmérnök
Munkatapasztalata (év):

14

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):
2016 januárja óta dolgozik Kondoros Város beruházási osztályán előtte Nemzeti Közlekedési Hatóságnál dolgozott. Sok éves tapasztalata nagy
mértékben befolyásolja jelen projekt sikerességét. A beruházási osztály vezetőjeként az alábbi projektek zárásaiban vett részt: KEOP-3.1.2/2F/09-112013-0048 Batthyány-Geist kastély történeti kertjének helyreállítása, értékeinek megőrzése Kondoroson. A projekt összes költsége (eFt) 204.103
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0066 Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium (5553 Kondoros, Iskola utca 2/6., hrsz: 2068) komplex
energetikai fejlesztése A projekt összes költsége (eFt) 243.644. KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021, Kondoros Település Szennyvízhálózatának Bővítése
és ez ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen A projekt összes költsége (eFt) 1.430.229 .
Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

20

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Kerékpárutak korszerűsítése Békésszentandrás, Kardos és Csabacsüd településeken
Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:
Kerékpárutak korszerűsítése Békésszentandrás, Kardos és Csabacsüd településeken
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4.83

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

km

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Békésszentandrás: Körösvölgyi kerékpárúthoz (Békésszentandrás – Békéscsaba) csatlakozóan a 44. sz. országos közlekedési út mellett önálló
kétirányú kerékpárútként a falu belterületét köti össze a külterületi objektumokkal. Kardos és Csabacsüd: Körösvölgyi kerékpárút (Békésszentandrás
– Békéscsaba) a település mentén a 44. sz. országos közlekedési út mellett több ütemben már megvalósult. A régebbi építésű kerékpárút szakaszok
a kedvezőtlen agyagos altalajviszonyok miatt helyenként járhatatlanok. A hosszanti és keresztirányú repedések, diletációs nyílások
balesetveszélyesek. Ezen szakaszok felújítása, korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt. A felújítandó szakaszok a 44. sz.
közlekedési út szelvényezés szerinti jobb és bal oldalain helyezkednek el Kardoson, jobb oldalon Csabacsüdön. A korszerűsítendő szakaszok
összes hossza: 2.950 fm (Kardos) és 1.500 fm (Csabacsüd).
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
Új kerékpárút létesül Békésszentandráson és Kondoroson
Mérföldkő sorszáma:

5

Eredmény leírása:
Új kerékpárút létesül Békésszentandráson és Kondoroson
Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4.56

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

km

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Békésszentandrás: a Szent László utcán tervezett kerékpárút a falu központját és a Körösvölgyi kerékpárutat köti össze az általános iskolával és a
lakott területen kívül elhelyezkedő cca. 130 főt foglalkoztató húsfeldolgozó üzemmel. Kondoros: Hősök tere és a piac melletti kerékpárút a a település
központ, az ott elérhető szolgáltatások (pl: önkormányzat) megközelítését segíti. A Tópart sétányon a közösségi térként funkcionáló tó mellett a
kerékpáros hálózat kiépíthetősége és folyamatos vonalvezetése érdekében egy, az itt lakók ingatlan megközelítését is biztosító, gépjárművek
számára korlátozott behajtásra engedélyezett vegyes forgalmú utat építünk ki, mely csatlakozik a már kiépített szakaszhoz. A Szénási úton tervezett
vegyes forgalmú úton közlekedő kerékpárosok a Szénási úton egyesített elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpár úton haladhatnak tovább a közúttal
párhuzamosan. A Szénási út 66 szám alatt egy 16 vállalkozásos telephely van, a kerékpárút az ott dolgozók munkába járását szolgálja. Kerékpárút
építése a 4642 j. közúttal párhuzamosan külterületen a közút kivitelezés alatt álló M44 gyorsforgalmi úti felüljárójának végszelvényéig, önálló
kétirányú kerékpárutat kell kiépíteni Nagyszénás irányába, áthaladva a tervezett M44 építése keretében kiépülő felüljárón. A felüljáró után a
kerékpárút visszacsatlakozik a meglévő közútra. Az épülő M44-es elvágná a város azon részén élőket, a kerékpárút biztosítja az összeköttetést.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Működési eredmény:
A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a
különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges adato
*A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényli. A levonásra kerülő működési eredményt
előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján állapítja meg.
*A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges
adatok alapján kívánom megállapítani és visszafizetni.

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
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Kardos Község Önkormányzata
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11733058-15347055-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11733058-15346755-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

53900038-15010005-00000000

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
500 000 000
500 000 000
0
500 000 000

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

Költségek listája
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés/Költségelem Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
6 387 402
Nettó egységárra jutó
1 724 598
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
8 112 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
8 112 000
Elszámolható költség [Ft] 8 112 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 8 112 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Pályázat folyamatos nyomon követése, ellenőrzése. Kapcsolatartás a projekt megvalósulását elősegítő külső szervekkel, a kivitelezővel, tervezővel, műszaki
Részletezés
ellenőrrel, a közreműködő szervezetekkel, engedélyező hatóságokkal, kommunikációs szakemberrel, közbeszerzési tanácsadóval. Közreműködés a projekt
jelentések és kifizetési kérelmek elkészítésében.
Támogatást igénylő
Kardos Község Önkormányzata
Tevékenység neve
Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
46 457 000
Nettó egységárra jutó
12 543 390
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
59 000 390
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
59 000 390
Elszámolható költség [Ft] 59 000 390
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 59 000 390
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kiválasztott kivitelező fogja végezni a tervnek megfelelően.
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Támogatást igénylő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
57 890 950
Nettó egységárra jutó
15 630 557
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
73 521 507
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
73 521 507
Elszámolható költség [Ft] 73 521 507
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 73 521 507
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kiválasztott kivitelező fogja végezni az engedélyes tervnek megfelelően.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
219 998 698
Nettó egységárra jutó
59 399 648
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
279 398 346
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
279 398 346
Elszámolható költség [Ft] 279 398 346
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 279 398 346
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kiválasztott kivitelező fogja végezni az engedélyes tervnek megfelelően.
Támogatást igénylő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata
Tevékenység neve
Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
23 621 528
Nettó egységárra jutó
6 377 812
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
29 999 340
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
29 999 340
Elszámolható költség [Ft] 29 999 340
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 29 999 340
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kiválasztott kivitelező fogja végezni a tervnek megfelelően.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
12 204 725
Nettó egységárra jutó
3 295 275
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
15 500 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
15 500 000
Elszámolható költség [Ft] 15 500 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

100
15 500 000
0
0

A felhívásnak megfelelő tanulmány, költség-haszon elemzés - környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat - egységes környezethasználati engedélyhez
kapcsolódó vizsgálat - egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy
audit, kerékpárforgalmi hálózati terv, tervzsűriztetés költségei - műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai - a művelési ág váltását, művelési
ágból való kivétel költségei - szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás
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Támogatást igénylő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Tevékenység neve
Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
6 361 700
Nettó egységárra jutó
1 717 659
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
8 079 359
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
8 079 359
Elszámolható költség [Ft] 8 079 359
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 8 079 359
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott

Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kiválasztott kivitelező fogja végezni az tervnek megfelelően.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
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
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
393 701
Nettó egységárra jutó
106 299
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
500 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
500 000
Elszámolható költség [Ft] 500 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 500 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A Széchenyi 2020 KTK alapján kötelezendően elvégezendő tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Terület-előkészítési költség
Megnevezés/Költségelem Terület-előkészítési költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
2 362 205
Nettó egységárra jutó
637 795
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
3 000 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
3 000 000
Elszámolható költség [Ft] 3 000 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 000 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Terület előkészítést ( régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák) elvégzése az engedélyes tervben előírt módon és helyszínen kerülnek majd
Részletezés
elvégzésre.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem Közbeszerzés költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
1 574 803
Nettó egységárra jutó
425 197
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

2 000 000
1
2 000 000
2 000 000
0
100
2 000 000
0
0

közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési eljárás díja

Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költségelem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
2 992 126
Nettó egységárra jutó
807 874
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
3 800 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
3 800 000
Elszámolható költség [Ft] 3 800 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 800 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
A beruházás műszaki ellenőri díja.
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Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Ingatlan vásárlás költségei
Megnevezés/Költségelem Ingatlan vásárlás költségei
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
3 000 000
Nettó egységárra jutó
0
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
3 000 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
3 000 000
Elszámolható költség [Ft] 3 000 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 000 000
Támogatási összeg (Ft) 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) 0
Szállítói finanszírozású
Az érintett beruházási szakaszon található építési helyszínek megvásárlása.Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül: - ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni
Részletezés
értékű jog megváltása - kisajátítási terv - értékbecslés - kártalanítási költség - ügyvédi díj - egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség - vezetékjogi kártalanítás fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony megszüntetésének költsége
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Szemléletformálás
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
4 007 132
Nettó egységárra jutó
1 081 926
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
5 089 058
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
5 089 058
Elszámolható költség [Ft] 5 089 058
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 5 089 058
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
A város közös, környezeti nevelési, szemléletformáló tevékenységének kidolgozása és annak működtetése a Kondoros városában élő gyermek és ifjú
Részletezés
korosztály körében, növelve ezzel a felnövekvő nemzedék környezettudatos szemléletét, főleg a mindennapi élet területén, a fenntartható fejlődés
rendezőelvei alapján, az ”élhető város” koncepció szerint.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
787 402
Nettó egységárra jutó
212 598
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
1 000 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 000 000
Elszámolható költség [Ft] 1 000 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 000 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Szakfelügyeleti díj. A Magyar közút Nonprofit Zrt végzi szolgáltatásként. Célja az előírásoknak megfelelő tervezés és kivitelezés.
Támogatást igénylő
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Költség kategória
Tartalék
Költségtípus
Tartalék
Megnevezés/Költségelem Tartalék
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Állami támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
6 299 213
Nettó egységárra jutó
1 700 787
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
8 000 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
8 000 000
Elszámolható költség [Ft] 8 000 000
Nem elszámolható
0
költség [Ft]
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 8 000 000
Támogatási összeg (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) - 0
Szállítói finanszírozású
Részletezés
Az előre nem látható vis major esetekre elkülönített forrás.
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Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése
Kialakított
kerékpárforgalmi
létesítmények hossza
Kialakított
kerékpárforgalmi
létesítmények hossza
Kialakított
kerékpárforgalmi
létesítmények hossza
Kialakított
kerékpárosbarát
települések vagy
településrészek száma
Kialakított
kerékpárosbarát
települések vagy
településrészek száma
Kialakított új,
forgalomcsillapított
övezetek száma
Kialakított új,
forgalomcsillapított
övezetek száma
Közlekedésbiztonsági
fejlesztést megvalósított
települések száma
Közlekedésbiztonsági
fejlesztést megvalósított
települések száma
Közlekedésbiztonsági
fejlesztést megvalósított
települések száma
Közutak: az újraépített
vagy felújított közutak
teljes hossza
Közutak: az újraépített
vagy felújított közutak
teljes hossza
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