Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

J-Külterületi helyi közutak fejlesztése és
önkormányzati utak kezelését biztosító gépek
beszerzése-TK-WEB
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Azonosítási információ

Ügyfél-azonosító szám:
Megszemélyesített adatok
betöltésének időpontja:
Kérelem beadásának időpontja:
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1005321649
2017.01.06 08:40:14
2017.02.04 19:54:15

Iratazonosító:
Utolsó mentés időpontja:

1826454899
2017.02.04 19:54:15

Utolsó támogatási kérelem
iratazonosítója:

Ügyfél adatai

Előtag:
Név:
Cégforma:
3

1826454899

Kondoros Város
Önkormányzata

Benyújtó ügyfél

Benyújtó ügyfél-azonosító száma:
1011122908
Előtag:
Benyújtó Barnáné Pecsenya Ágnes
neve:
Cégforma:
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Kapcsolattartási információ

Név:
Beosztás:
Telefonszám:
E-mail cím:
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Paulik Tamás
beruházási osztályvezető
06-20-3508867
paulik.tamas@kondoros.hu

Ügyféladatok

Ügyféladatok:
Ügyfél-azonosító:
Név:
Támogatást igénylő típusa:

1005321649
Kondoros Város Önkormányzata
Önkormányzat

ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok:
Áfa levonási jog?

A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult vagyok?

C - Bruttó - 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.
nem

Ügyfél jellemzők:
Költségvetési szervként kérelmez?
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva
átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég?
Kettős könyvvitelt alkalmaz?
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igen
igen
igen

Ügyfél kiegészítő adatok

Iratazonosító: 1826454899

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.02.06. 14:00:25

Oldal: 1

Ügyfél kiegészítő adatok

Név: Kondoros Város

Ügyfél-azonosító: 1005321649

Kérdés
1 . Alkalmazottak átlaglétszáma:
2 . Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:
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Válasz
84
85

Kérelemadatok

Projektre vonatkozó alap információk:
A projekt konzorciumban valósul meg?
Projekt címe:
Projekt rövid összefoglalója:

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:

Nem támogatható tevékenység bemutatása:
A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása

ETK 2016

Iratazonosító: 1826454899

nem
Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztéssel Kondoros fejlődéséért.
Pályázat keretén belül az 1. célterülethez kapcsolódva, a 022-018-06
hrsz út mechanikai stabilizációjára kerülne sor. A 2. célterülethez
kapcsolódóan egy darab Maschio Gaia 650T függesztett hidraulikus
gémkinyúlású zúzó kerül beszerzésre.
1. célterület: Kondoros, Hosszú sor dűlő (022 hrsz) és Szárító dűlőn(06,
018 hrsz)
Mindkét terület nehezen járható földes útszakasz, a szántókkal,
tanyákkal, mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel körülvett utak
lévén az arra járó erőgépek okozta erőteljes taposás, nyomsávosodás
tapasztalható. Az utakon található szikkasztó árkok létfontosságúak az
esős, belvizes időszakokban, ezek fenntartása, kaszálása nehezen
megoldott jelenleg. Csapadékos időjárás esetén a nem megfelelően
gondozott szikkasztó árkok nem képesek elnyelni a vizet, a víz az úton
felgyűlve járhatatlanná teszi az utakat, ill. további roncsolódásnak ad
helyt.
2. célterület
A pályázni kívánt rézsűkasza alkalmas fű, bokor, cserjék és egyéb más
növények vágására az utak mentén vagy árokpartok tisztítására.
Minimum 30 LE kis és közepes méretű traktorokra függeszthető és 540
TLT kardánfordulaton működtethető. Felszerelhető a traktor hátuljára és
elejére is, valamint azonos haladási irányban mindkét oldalt használható
(pl. az út jobb és bal oldala is nyírható).
A rézsűkasza specialitása:
Vízszintes helyzetben a vágás maximális hatótávolsága a traktor
középvonalától legalább 3 méter. A vágófej állása általában 200°-os
szöghatáron belül hidraulikusan állítható, a szerszámtengely forgásiránya
változtatható. Ennek köszönhetően olyan pozíciókat érhetünk el, amelyet
más hagyományos szárzúzóval nem.
Az elektrohidraulikus talajkövető rendszer könnyű és jó munkavégzést
biztosít egyenetlen talajon is, ami kíméli a kezelőt és a gépet is. A
gémszerkezet elakadás ellen mechanikus biztonsági kapcsolóval
védett.
Mivel a gép a növényzetet aprítva vágja, a mezőgazdasági hasznosításra
amúgy sem alkalmas gaz-növényzetnek (sás, vadkender, kóró, stb.)
tetemes többletköltséggel és munkaráfordítással járó összegyűjtése és
szállítása nem szükséges.
nem releváns
A projekt költséghatékonyságát az alábbiakkal kívánjuk biztosítani. Az
útépítéshez szükséges alapanyagokat közelből tudjuk beszerezni, ezzel a
szállítási költségek csökkenthetők. További csökkentés érhető el azáltal,
hogy a kitermelt földet nem kell elszállítani, hanem azt a közelben fel
tudjuk használni más építésekhez. Ezen túl a közbeszerzési folyamat
során a kiválasztásnál az ár-érték arány mellett előnyben részesítjük a
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környékbeli kivitelezőket.

Projektre vonatkozó kiegészítő információ
Projekt megvalósításának tervezett kezdete:
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:

2017.09.01.
2019.09.01.

Források bemutatása
Igényelt támogatás (Ft)
Önerő - Saját forrás (Ft):
Önerő - Egyéb támogatás (Ft)

99 232 159,00
17 511 557,00
0,00

Költségek bemutatása
Projekt teljes költsége (Ft):
Projekt elszámolható költsége (Ft):
Projekt nem elszámolható költsége (Ft):
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116 743 716,00
116 743 716,00
0,00

Kérelem kiegészítő adatok

Kérelem kiegészítő adatok
Kérdés
A projekt illeszkedik az érintett település rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek
hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz? Ha igen, ne feledje csatolni az
erről szóló jegyzői nyilatkozatot!
A fejlesztés előtti foglalkoztatotti létszám:
A foglalkoztatotti létszám a fejlesztést követően:
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Válasz
igen

84
85

Megvalósítási hely

Megvalósítási helyre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely sorszáma:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
igen
igen

01
02

Megvalósítási hely részletes adatai
Megvalósítási hely
sorszáma:
01
02

ETK 2016

Település:
Kondoros
Kondoros

Iratazonosító: 1826454899

Közterület neve
Hősök
Nincs Megadva

Közterület típusa
tere
külterület

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Házszám
4-5.
nincs

Helyrajzi szám
2022
022-018-06

Nyomtatás időpontja: 2017.02.06. 14:00:26
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Tevékenységre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely
sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:

01

01
2. célterület: Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése
Tevékenység kiválasztása: 2.a. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító vontatott és függesztett munkagépek
Tevékenység megnevezése: A beruházás célja egy darab Maschio Gaia 650T függesztett hidraulikus gémkinyúló zúzó beszerzése.
Tevékenység mennyisége: 1
Mértékegység:
db
Adott tevékenységhez
A gép alkalmas fű, gaz, aprítására, árokpartok rézsűjének tisztán tartására.Alap kivitelben a traktor emelőműjén
kötődő adatok és
függesztett kivitel, a zúzó saját hidraulika rendszere a traktor TLT jéről meghajtva . A traktortól független, különálló
információk:
hidraulika rendszer, saját vezérlő szelep, bowdenes joystick vezérléésel. 100 cm-es Y késsel szerelt fejjel (05-ös
kések). A leszabályozó szelep a rotor megakadása esetén leold.Haladási sebesség hozzávetőlegesen 3-7 km/ h.
Meghajtó fordulat 540 ford/perc. Rotor meghajtása hidromotorral. Hátul gumi lap védelemmel. Házon belül egy sor
ellen kés sorral. Elektronikusan kiegyensúlyozott rotor 3000 ford/perc fordulattal.Tartozékkként kardán tengellyel .
Maximális kinyulás a traktor közepétől: 615 cm. Minimum 2800 kg-os és 65 Le-s traktorhoz. Tömege:1040 kg.
Ügyfél-azonosító::
1005321649
Támogatás mértéke (%):
85
Fókuszterület: 6/B
Megvalósítási hely
sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:

02

02
1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
1.I.a. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak
stabilizálása
Tevékenység megnevezése: Kondoros Város Önkormányzata stabilizált útalappal kívánja megerősíteni a 4642 j. közutat a 44 j. főúttal összekötő,
022-018-06 hrsz földutat, így biztosítva, hogy közútról a tárgyi útszakaszon található mezőgazdasági vállalkozások
csapadékos időben is elérhetőek legyenek.
Tevékenység mennyisége: 2340
Mértékegység:
m
Adott tevékenységhez
Útépítés A tervezett út jellemző paraméterei: Tervezett hossz: Út: 2.341,53 m Burkolat szélesség: 0+000 ?
kötődő adatok és
0+461 között 5,5 m 0+461 ? 2+341,53 m között 4,5, kitérőknél 5,5 m Földpadka szélesség: 0,5 m oldalesés:
információk:
3% Pályaszerkezet: - 10 cm M22 mechanikai stabilizáció - 25 cm M56 mechanikai stabilizáció - erősítő georács geotextília
Ügyfél-azonosító::
1005321649
Támogatás mértéke (%):
85
Fókuszterület: 6/B
Megvalósítási hely
sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:

02

03
1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
1.I.a. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak
stabilizálása
Tevékenység megnevezése: Műszaki ellenőr szerződéses tevékenysége.
Tevékenység mennyisége: 1
Mértékegység:
db
Adott tevékenységhez
információk:
kötődő adatok és
ETK 2016
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Műszaki ellenőr a megrendelőt képviselve a projekt megvalósítás alatt felügyeli az építés kivitelezésének
szabályszerű, előírásoknak megfelelő megvalósítását. A kötelező dokumentáció naprakész vezetését.
Ügyfél-azonosító::
1005321649
Támogatás mértéke (%):
85
Fókuszterület: 6/B
Megvalósítási hely
sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:

02

04
1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
1.I.a. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak
stabilizálása
Tevékenység megnevezése: Projekt előkészítés
Tevékenység mennyisége: 1
Mértékegység:
db
Adott tevékenységhez
Pályázat benyújtásához kapcsolódó: szakmai mellékletek ? megvalósíthatósági tanulmány, fenntartási és
kötődő adatok és
üzemeltetési terv stb. ? nyilatkozatok, elemzések elkészítése.
információk:
Ügyfél-azonosító::
1005321649
Támogatás mértéke (%):
85
Fókuszterület: 6/B
Megvalósítási hely
sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:

02

05
1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
1.I.a. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak
stabilizálása
Tevékenység megnevezése: Tervezés
Tevékenység mennyisége: 1
Mértékegység:
db
Adott tevékenységhez
A 022-018-06 hrsz út mechanikai stabilizáció kiépítésének terv dokumentációjának, műszaki leírás és tervrajzok
kötődő adatok és
elkészítése.
információk:
Ügyfél-azonosító::
1005321649
Támogatás mértéke (%):
85
Fókuszterület: 6/B
10

Tevékenység kiegészítő adatok

Tevékenység kiegészítő adatok
Hivatkozási azonosító:

0101

A beruházás célja egy darab Maschio Gaia 650T függesztett hidraulikus gémkinyúló zúzó beszerzése.

Kérdés / Válasz
1 . 2. célterület - Amennyiben a projekt erőgép (traktor) beszerzésére irányul, a támogatási kérelem benyújtásakor már alkalmazásában áll erőgépet
kezelő személyzet?
nem releváns
2 . 2. célterület - Amennyiben a projekt erőgép (traktor) beszerzésére irányul, vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmaz
erőgépet kezelő személyzetet?
3 . 2. célterület - Erőgép (traktor) önálló beszerzése esetén rendelkezik utak kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott
és/vagy függesztett munkagéppel?
nem releváns
ETK 2016
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4 . 2. célterület - Vállalja, hogy a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi
létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig legalább 1 fő foglalkoztatás bővítést megvalósít?
igen
Hivatkozási azonosító:

0202 Kondoros Város Önkormányzata stabilizált útalappal kívánja megerősíteni a 4642 j. közutat a 44 j. főúttal összekötő,
022-018-06 hrsz földutat, így biztosítva, hogy közútról a tárgyi útszakaszon található mezőgazdasági vállalkozások
csapadékos időben is elérhetőek legyenek.
Kérdés / Válasz
1 . 1. célterület - Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység szerepel a kérelemben? Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. a) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
2 . 1. célterület - A projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást? Ha igen, akkor kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. g) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
3 . 1. célterület - A projekthez kapcsolódik kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése?
nem
4 . 1. célterület - I.a tevékenység megvalósítása esetén a tervezés és megvalósítás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai
szerint történik?
igen
5 . 1. célterület - Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
10 db felett
Hivatkozási azonosító:

0203

Műszaki ellenőr szerződéses tevékenysége.

Kérdés / Válasz
1 . 1. célterület - Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység szerepel a kérelemben? Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. a) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
2 . 1. célterület - A projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást? Ha igen, akkor kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. g) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
3 . 1. célterület - A projekthez kapcsolódik kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése?
nem
4 . 1. célterület - I.a tevékenység megvalósítása esetén a tervezés és megvalósítás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai
szerint történik?
igen
5 . 1. célterület - Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
10 db felett
Hivatkozási azonosító:

0204

Projekt előkészítés

Kérdés / Válasz
1 . 1. célterület - Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység szerepel a kérelemben? Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. a) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
2 . 1. célterület - A projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást? Ha igen, akkor kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. g) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
3 . 1. célterület - A projekthez kapcsolódik kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése?
nem
4 . 1. célterület - I.a tevékenység megvalósítása esetén a tervezés és megvalósítás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai
szerint történik?
igen
5 . 1. célterület - Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
10 db felett
Hivatkozási azonosító:

0205

Tervezés

Kérdés / Válasz
ETK 2016
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1 . 1. célterület - Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység szerepel a kérelemben? Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. a) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
2 . 1. célterület - A projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást? Ha igen, akkor kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. g) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
3 . 1. célterület - A projekthez kapcsolódik kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése?
nem
4 . 1. célterület - I.a tevékenység megvalósítása esetén a tervezés és megvalósítás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai
szerint történik?
igen
5 . 1. célterület - Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
10 db felett
11

Építés

Építés:
Építés
sorszáma

Hivatkozási
azonosítója

Építés jellege:

0202

Felújítás

01

Építés rövid leírása

Felújítják az utat

Engedély
köteles?

nem

Engedély
típusa?

Támogatási
mértéke
(%)
85

Munkanem adatok:
Építés MunkaMunkanem megnevezése
Költségtípus
Költség-kategória
sorszám nem
kódja
Munkanemre
Munkanemre
Áfa kulcs: Külföldi Áfa Elszámolható Elszámolható
Nem
Kalkulált
tervezett nettó
elszámolni kívánt
kulcs:
Áfa (Ft)
kiadás összesen elszámolható
támogatási
kiadás összesen
nettó kiadás
(nettó+Áfa) (Ft): költség (Ft)
összeg (Ft)
(Ft):
összesen (Ft):
01
21
Irtás, föld- és sziklamunka
Építmények rekonstrukciója, fejlesztése
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
28547007
28547007
27
7707692
36254699
0
30816494
01
61
Útburkolatalap és
Építmények rekonstrukciója, fejlesztése
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
makadámburkolat készítése
50129226
50129226
27
13534891
63664117
0
54114499

Építési tételek:
Építés sorszáma
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
ETK 2016

Tétel ÉNGY azonosítója
210010013372
210010013665
210012245073
210040015663
210040015702
210071730030
210080016210
210080016263
210110016520
610022641662
610022641984
610110676445
210101672294

Iratazonosító: 1826454899

Tétel mennyisége:
30
40
15
11600
4650
2950
4005
16250
116
2900
1105
11600
680

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Tétel mennyiségi egysége:
db
10 m2
db
m2
m2
m3
m3
m2
100 m2
m3
m3
m2
m3

A tétel nem elszámolható?
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

Nyomtatás időpontja: 2017.02.06. 14:00:26
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Árajánlatos és egyéb kiadások

Tétel általános adatai:
Sorszám: 1
Sorszám:
Árajánlatos tétel megnevezése:
Árajánlatos tétel részletes kifejtése:

1
MASCHIO Gaia 650T függesztett hidralikus gémkinyúlású zúzó
MASCHIO Gaia 650T függesztett hidraulikus gémkinyúlású zúzó alkalmas fű, gaz,
aprítására, árokpartok rézsűjének tisztán tartására. Alap kivitelben a traktor emelőműjén
függesztett kivitel, a zúzó saját hidraulika rendszere a traktor TLT-jéről meghajtva. A
traktortól független, különálló hidraulika rendszer, saját vezérlő szelep, bowdenes
joystick vezérléssel. 100 cm-es Y késsel szerelt fejjel (05-ös kések).
A leszabályozó szelep rotor megakadása esetén leold.
Haladási sebesség hozzávetőlegesen 3-7 km/h.
Meghajtó fordulat 540 ford/perc.

Hivatkozási azonosítója:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%):

Rotormeghajtása hidromotorral.
Hátul gumi lap védelemmel.
Házon belül egy sor ellen kés sorral.
Elektronikusan kiegyensúlyozott rotor 3000 ford/perc fordulattal.
Tartozékként kardántengellyel.
maximális kinyúlás a traktor közepétől 615 cm.
Minimum 2800kg-os és 65Le-s traktorhoz.
Tömeg: 1040kg
0101
Új gépek és berendezések vásárlása
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
1
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft):
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft):
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft):
Áfa kulcs:
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft):
Nem elszámolható költség (Ft):
Kalkulált támogatási összeg (Ft.):
Árajánlat elfogadásának indoklása:

23128255
8658000
8658000
8658000
27
2337660
10995660
0
9346311
Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1:
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2:

ETK 2016
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23061549
9364000
21733389
9350000

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649
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Sorszám: 2
Sorszám:
Árajánlatos tétel megnevezése:
Árajánlatos tétel részletes kifejtése:
Hivatkozási azonosítója:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%):

2
műszaki ellenőr
A műszaki ellenőr alkalmazása a kivitelezői beruházása alatt kötelező, Feladata a
műszaki ellenőrzés, a munkaterület átadásától a sikeres műszaki átadásig.
0203
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
nem
1
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft):
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft):
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft):
Áfa kulcs:
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft):
Nem elszámolható költség (Ft):
Kalkulált támogatási összeg (Ft.):
Árajánlat elfogadásának indoklása:

11046374204
812000
812000
812000
27
219240
1031240
0
876554
A legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1:
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2:

24203678204
1062992
25085633204
866142

Sorszám: 3
Sorszám:
Árajánlatos tétel megnevezése:
Árajánlatos tétel részletes kifejtése:
Hivatkozási azonosítója:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%):

3
Projekt előkészítés
Projekt előkészítés
0204
Projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Projektelőkészítés költségei
nem
1
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
ETK 2016
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Nettó egységár (Ft):
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft):
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft):
Áfa kulcs:
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft):
Nem elszámolható költség (Ft):
Kalkulált támogatási összeg (Ft.):
Árajánlat elfogadásának indoklása:

2400000
2400000
2400000
27
648000
3048000
0
2590800
legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1:
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2:

14839122202
2519685
14859182241
2480315

Sorszám: 4
Sorszám:
Árajánlatos tétel megnevezése:
Árajánlatos tétel részletes kifejtése:
Hivatkozási azonosítója:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%):

4
Tervezés
Tervdokumentáció, műszaki leírás elkészítése
0205
Projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Projektelőkészítés költségei
nem
1
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft):
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft):
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft):
Áfa kulcs:
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft):
Nem elszámolható költség (Ft):
Kalkulált támogatási összeg (Ft.):
Árajánlat elfogadásának indoklása:

62075017124
750000
750000
750000
AM
0
750000
0
637500
Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1:
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2:

11047272204
1000000
44717238324
984252

Sorszám: 5
Sorszám:
ETK 2016
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Árajánlatos tétel megnevezése:
Árajánlatos tétel részletes kifejtése:
Hivatkozási azonosítója:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%):

kiviteli tervek elkészítése
Kiviteli tervek elkészítése
0205
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Projektelőkészítés költségei
nem
1
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft):
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft):
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft):
Áfa kulcs:
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft):
Nem elszámolható költség (Ft):
Kalkulált támogatási összeg (Ft.):
Árajánlat elfogadásának indoklása:

62075017124
1000000
1000000
1000000
AM
0
1000000
0
850000
Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1:
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2:
13

44717238324
1249606
11047272204
1400000

Megvalósíthatósági tanulmány és fenntartási és üzemeltetési terv

Megvalósíthatósági tanulmány és fenntartási és üzemeltetési terv
1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
1 . M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014.
évi adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
2 . M02.1. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével, hogy a fejleszteni kívánt úton/útszakaszon hányszor történt karbantartás
2016-ban?
három vagy több alkalommal történt karbantartás
3 . M02.2. - indokoltság - Kérjük, hogy mutassa be a támogatási kérelem benyújtása kori műszaki állapotát a fejleszteni kívánt útnak/útszakasznak!
Kondoros, Hosszú sor dűlőn (022 hrsz) nem történt karbantartás 2016. évben.
Szárító dűlőn 2016. (06, 018 hrsz) évben fasortelepítés történt, mely során a nyomsáv, az út-padka gondozása, kaszálása megtörtént.
Mindkét terület nehezen járható földes útszakasz, a szántókkal, tanyákkal, mezőgazdasági mű-velés alatt álló területekkel körülvett utak lévén az arra
járó erőgépek okozta erőteljes taposás, nyomsávosodás tapasztalható. Az utakon található szikkasztó árkok létfontosságúak az esős, belvizes
időszakokban, ezek fenntartása, kaszálása nehezen megoldott jelenleg. Csapadékos időjárás esetén a nem megfelelően gondozott szikkasztó árkok
nem képesek elnyelni a vizet, a víz az úton felgyűlve járhatatlanná teszi az utakat, ill. további roncsolódásnak ad helyt.
4 . M03. - Indokoltság - Abban az esetben, ha a pályázatában szerepel egyoldali, vagy kétoldali útárok kialakítása, az(ok) csatlakozik/-nak-e vízi
létesítményhez? Ha igen, kérjük, mutassa be!
Nem csatlakozik
5 . M04. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt út/útszakasz szerepét!
ETK 2016
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gazdasági út
6 . M05.1. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a település(ek)hez kapcsolódó külterületi utak hosszát! (km)
146.73
7 . M05.2. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a település(ek)hez kapcsolódó külterületi, burkolattal fedett utak hosszát! (km)
10.69
8 . M05.3. - Indokoltság - Kérjük, az előző két mező adataiból számolja ki és adja meg a burkolattal fedett utak arányát a település(ek) külterületének
úthálózatához viszonyítva! (%)
7.29
9 . M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá
mutassa is be őket! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
10 . M07. - A fejlesztés részletes ismertetése - Kérjük, mutassa be az adott infrastrukturális fejlesztést az alábbiak alapján:
-az adott út/útszakasz részletes műszaki tartalmának ismertetése (koronaszélesség, sávok száma, hossza, esetleges műtárgyak megnevezése és
száma, út al- és felépítménye, esetleges csomópontok és leágazások száma, padkaszélesség, kitérőöblök);
- a fejlesztéssel kapcsolatos egyéb beruházások ismertetése; - növénytelepítés, árkok építése, csator-nák építése, stb.;
Kondoros Város Önkormányzata stabilizált útalappal kívánja megerősíteni a 4642 j. közutat a 44 j. főúttal összekötő, 022-018-06 hrsz földutat, így
biztosítva, hogy közútról a tárgyi útszakaszon található mezőgazdasági vállalkozások csapadékos időben is elérhetőek legyenek.
Továbbá csapadékos időben is elérhetővé válnak azon mezőgazdasági területek, melyek jelentős számú munkaerőt vonzanak.
A tervezési terület talajjellemzője a nagy térfogatváltozású közepes és kövér agyag, mely csapa-dék hatására elveszti teherbíró képességét, igy a
tervezett szerkezet alatt szükséges a talaj meg-erősítése geotextíliával és georáccsal.
Magassági alappont: 4642 j. közút sárrázó burkolat jobb oldalán lévő postakábel kő teteje, ma-gassága: 86,76 mBf.
A tervezett út jellemző paraméterei:
hossza: 2.341,53 m
szélessége: 0+000 0+461,0 között 5,5 m
0+450 ? 2+341,53 m között 4,5, kitérőknél 5,5 m
kitérő öblök száma: 5 db
oldalesés: 3%
földpadka szélesség: 0,5 m
sávok száma: 1 db
műtárgyak: 0 db
csomópontok, leágazások száma: 0 db

Pályaszerkezet:
- 10 cm M22 mechanikai stabilizáció
- 25 cm M56 mechanikai stabilizáció
- erősítő georács
- geotextília
Növénytelepítés: nem tervezett.
Árkok, csatornák:
A tervezett mechanikai stabilizációról lefolyó csapadékvíz az út mellett meglévő, felújított és kiprofilozott árokban elvezetésre kerül, illetve
elszikkad.
A padka építésével egy időben a meglévő, részben betemetett, illetve feliszapolódott árkokat ki kell profilozni, illetve iszaptalanítani szükséges. 1880
m hosszban történik meg a szikkasztó árkok profilozása, iszaptalanítása.
Kivitelezés:
1. Kitűzés: Az utak kitűzési adatait a helyszínrajzok tartalmazzák.
2. Pályaszerkezet építése: Védőterület, védősáv, kereszteződések - a tervezett létesítmények meglevő közművektől való védőtávolságait a
tervdokumentáció részletesen tartalmazza.
3. Pályaszerkezet építése: A tervezési szakaszon ki kell termelni a földet a pályaszerkezet vastagságának megfelelően, elő kell készíteni a tükröt,
majd le kell teríteni a geotextíliát és georácsot. Ezt követően építendő meg az M56 és 10 cm M22 stabilizáció. A stabilizá-ció megépítése után
következik a padka rendezése/építése. Ezzel egyidőben a meglévő, részben betemetett, illetve feliszapolódott árkokat ki kell profilozni, illetve
iszaptalaníta-ni szükséges.
ETK 2016
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4. Beszállítási útvonal: Az útépítéshez szükséges anyagok beszállítása, gépek bejárása a Magyar Közút Nonprofit ZRt. kezelésében lévő útról, illetve
önkormányzati kezelésű mellékútról történik.
5. Engedélyek: A tervezett építés nem engedélyköteles.
6. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások: A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolá-sa: ?E?, nem tűzveszélyes. A tervezett létesítmény a nem
éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs. A tervdokumentációnk megfelel a kivitelezhető-ség, üzemeltethetőség,
munkavédelem, biztonságtechnika, egészség- és környezetvéde-lem előírásainak.
7. Minőség: A tervezés a vonatkozó érvényben lévő útügyi műszaki előírások, MSZ és MSZ EN szabványok alapján történt. A kivitelezés is ezek
alapján és ezek figyelembe vételé-vel történik. Az érvényben levő előírásokat a tervdokumentáció részletesen tartalmazza.
11 . M08. - Költséghatékonyság - Kérjük, mutassa be, hogy a pályázó milyen megoldást/megoldásokat tervez megvalósítani annak érdekében, hogy
a tervezett beruházás tervezése és megvalósítása költséghatékonyan, a legkedvezőbb áron valósuljon meg! A 4. fejezettel összhangban
bemutatásra kell, hogy kerüljenek a projekt költséghatékonyságát meghatározó műszaki megoldások!
A projekt költséghatékonyságát az alábbiakkal kívánjuk biztosítani. Az útépítéshez szükséges alapanyagokat közelből tudjuk beszerezni, ezzel a
szállítási költségek csökkenthetők. További csökkentés érhető el azáltal, hogy a kitermelt földet nem kell elszállítani, hanem azt a közelben fel tudjuk
használni más építésekhez. Ezen túl a közbeszerzési folyamat során a kiválasztásnál az ár-érték arány mellett előnyben részesítjük a környékbeli
kivitelezőket.
12 . M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, végezze el a fejlesztés részletes kockázatelemzését! Mutassa be, hogy milyen módon igyekszik a felmerült
kockázato(ka)t kezelni, illetve mit tesz azoknak csökkentése érdekében!
1. Jogszabályi változások (jogi szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kritikus
Bekövetkezés valószínűsége: közepes
Kockázatkezelés módja: Jogszabályi környezet állandó figyelése, az előírások betartása.
2. Pályázati döntés elhúzódása (jogi szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kritikus
Bekövetkezés valószínűsége: közepes
Kockázatkezelés módja: Az ütemterv késztésekor a kockázat figyelembe vétele, plusz idő-szakok betervezése.
3. Hatósági engedélyek elhúzódása (jogi szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kritikus
Bekövetkezés valószínűsége: kis
Kockázatkezelés módja: Az ütemterv késztésekor a kockázat figyelembe vétele, plusz idő-szakok betervezése.
4. Időjárási kockázatok (műszaki szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kritikus
Bekövetkezés valószínűsége: kis
Kockázatkezelés módja: Projekttervünk futamidejét ennek a kockázatnak a figyelembevéte-lével terveztük meg.
5. Külső kivitelezőkkel kapcsolatos kockázatok ? hibás vagy nem megfelelő teljesítés (mű-szaki szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kritikus
Bekövetkezés valószínűsége: kis
Kockázatkezelés módja: Kivitelezőink az elvégzendő munkákra és beszerzésekre már a pro-jekt tervezése során részletes árajánlatokat adtak. Ezek,
valamint korábbi referenciáik alap-ján történik kiválasztásuk. A munkák során az évek óta velünk dolgozó műszaki ellen-őrünk felügyeli a
munkavégzést, annak tervek szerinti megvalósulását.
6. Előkészítéssel kapcsolatos kockázatok (intézményi szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kis
Bekövetkezés valószínűsége: kis
Kockázatkezelés módja: Mivel a projekt előkészítését időben elkezdtük, így volt idő minden érin-tett bevonására és a szükséges szak-mai
tervezésre.
7. A projekt megvalósítása ütemtervtől eltérően halad (intézményi szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kis
Bekövetkezés valószínűsége: kis
Kockázatkezelés módja: A projektgazda több éves tapasztalattal rendelkezik a projektme-nedzsment területén.
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8. A projekt nem kap támogatást (pénzügyi szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kritikus
Bekövetkezés valószínűsége: kis
Kockázatkezelés módja: A kiírásra vonatkozó előírások betartása, precíz, jól kidolgozott do-kumentáció.
9. Előre nem látott kiadások merülnek fel (pénzügyi szempont)
Projektre gyakorolt hatás: kis
Bekövetkezés valószínűsége: kis
Kockázatkezelés módja: Pontos pénzügyi tervezés, tartalék képzése.
10. Pénzügyi kifizetések elhúzódása (pénzügyi szempont)
Projektre gyakorolt hatás: mérsékelt
Bekövetkezés valószínűsége: kis
Az önkm megfelelő önerővel rendelkezik
13 . M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia
alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során!
1. A fejlesztendő útszakasz célterületének kiválasztása
A telephellyel rendelkező vállalkozók számára minden körülményben használhatóvá válik az út, ezáltal növekszik versenyképességük. Szükség
esetén, pl. egy útlezárással járó balesetnél a várost átszelő 44-es főút forgalmai ideiglenesen átterelhető erre az útra, így a fejlesztés közvetetten a
közlekedésbiztonsághoz is hozzájárulhat.
2.Mechanikai stabilizálás műszaki megoldása: A pályatükör geotextíliával és georáccsal való beborítása.

1. célterület esetén
M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi
adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám:
Település neve:
Lakosságszám (KSH. 2014.
Lakosságszám alakulása (KSH.
jan. 1-jei adat alapján):
2013-ról a 2014. évre vonatkozóan)
M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az
1
Kondoros
5057
5164
érintett település(ek) lakosságszámát és
annak alakulását a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia alkalmazására,
amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése:
Innovativitás bemutatása, indoklása
M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
1
A fejlesztendő útszakasz célterületének
Egyfelől az érintett részen telephellyel
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
kiválasztása
rendelkező mezőgazdasági vállalkozók
elemeit! Gondoljon például olyan
számára is folyamatosan, bármilyen
technológia alkalmazására, amelyet
időjá-rási körülmények esetén járhatóvá
korábban a településen/településeken nem
válik az út ? ezáltal növekszik
alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása
versenyképessé-gük. Másfelől pedig ?
során!
szükség esetén, pl. egy útlezárással járó
balesetnél ? a várost átszelő 44-es főút
forgalmai is ideiglene-sen átterelhető ide,
így a fejlesztés közve-tetten a
közlekedésbiztonsághoz is hozzá-járulhat.
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M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia alkalmazására,
amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése:
Innovativitás bemutatása, indoklása
M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
2
Mechanikai stabilizálás műszaki megoldása A pályatükör geotextíliával és georáccsal
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
való beborítását követően építendő meg az
elemeit! Gondoljon például olyan
M56 és 10 cm M22 stabilizáció.
technológia alkalmazására, amelyet
korábban a településen/településeken nem
alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása
során!
M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá mutassa
is be őket! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám:
Fejlesztési igények:
Leírás
M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
1
2. a gazdasági szereplők
A fejlesztendő útszakasz kialakításával
legördülő lista segítségével a fejleszteni
szállítmányozásának könnyebbítéséből,
több, egymással összefüggő előny
kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos
telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának származna, mind Kondoros városnak, mind
problémákat, továbbá mutassa is be őket! A
könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények az útszakaszról közvetlenül megközelíthető
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
gazdasági szereplő-nek, valamint más
beszúrásával lehetséges!
településen élő, Kondoros város
közigazgatási területén mezőgazdasági
szolgáltatást nyújtó vállalkozások, illetve a
térségen átutazó gépjárművek számára is.
A 44. sz. főútvonal és a fejlesztendő út
keresztezésében található több
mezőgazdasági vál-lalkozás telephelye (pl:
Kondorosi Gabona Mezőgazdasági Zrt, Friz
Tej Zrt). Ezen gazdasági útról közelíthető
meg a Szárító és Tároló Mezőgazdasági
Zrt., amely a környező települések egyéni
gazdálkodói által megtermelt növények,
termények szárításával, tárolásával,
keres-kedelmével foglalkozik. A Zrt.
Kondorosról és környékéről mintegy 550
gazdát integrál évente. A vállalkozás a
főtevékenysége mellett több mint 600
hektáros területen kukoricát, napraforgót,
repcét, búzát, és vetőmagot is termeszt,
amelyekhez jelentős méretű gépparkot
szükséges fenntartani. A betakarítási
időszakban napi 24 órában működik a
termény átvé-tel, szárítás. A fejlesztendő
úton a mezőgazdasági járművek és nehéz
tehergépkocsik közle-kedése az időjárási
körülmények függvényében erősen változik.
Száraz időben a közleke-dés folyamatos,
esős időjáráskor viszont az út járhatatlan.
Kondoros környékén találhatóak az ország
egyik legnagyobb aranykoronájú, legjobb
minőségű termőföldjei. A 06-018-022.
hrsz-ú, fejlesztendő földutakról több mint 10
családi gazdálkodó, őstermelő g

2. célterület: Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
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beszerzése
1 . M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014.
évi adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
2 . M02. - Indokoltság - Kérjük, adja meg, hogy a fejlesztéssel érintett település(ek) rendelkeznek-e a Pályázati felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható
tevékenységek alfejezet 2. célterületnél felsorolt vontatást igénylő munkagépekkel! Amennyiben rendelkeznek, annyiban adja meg azok típusát,
életkorát, számát, illetve a fenntartó települési önkormányzat, önkormányzati társulás nevét!
Vontatható mulcsozó adapter Közmunka program keretében beszerezve, Kondoros Város Önkormányzata tulajdonában, típus: Green techik CIP
1500 mulcsozó
Szárzúzó adapter Közmunka program keretében beszerezve, Kondoros Város Önkormányzata tulajdonában, típus: AGFSZ 180 függesztett szárzúzó,
Gyárisz.: 08/015
3 . M03. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az utóbbi 5 évben felújításra került bel- és külterületi utak hosszát! (km) Kérjük, csatolja a rekonstrukció
megvalósítását alátámasztó, a jegyző által kiállított igazolást!
5.28
4 . M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
5 . M05. - Fenntarthatóság - Kérjük, mutassa be, hogy a beszerzésre kerülő erőgépe(ke)t és vontatást igénylő munkagépe(ke)t mire fogja használni!
Mindkét terület nehezen járható földes útszakasz, a szántókkal, tanyákkal, mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel körülvett utak lévén az arra
járó erőgépek okozta erőteljes taposás, nyomsávosodás tapasztalható. Az utakon található szikkasztó árkok létfontosságúak az esős, belvizes
időszakokban, ezek fenntartására, kaszálására kívánjuk igénybe venni a traktor adaptereként használandó gémes rézsűkaszát.
Kondoros város külterületén lévő övárkok, vízelvezető és szikkasztó árkok fenntartása, gondozása kézi kaszával rendkívül nehéz és gazdaságtalan,
tekintetbe véve a mennyiséget az időjárást, a megközelíthetőséget. A traktor és a gémes rézsűkasza megfelelő megoldás az árkok gyors, időjárástól
kevésbé függő, költséghatékony növénygyérítési feladatokra. A gém képes akár 4-6 méterig benyúlva 45°-os dőlésszögig sűrűn benőtt fás és
lágyszárú növények aprítására, nyírására.
6 . M06. - Fenntarthatóság - Kérjük, adja meg a projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő erőgépek és vontatást igénylő munkagépek
számát!
1
7 . M07. - Fenntarthatóság - Kérjük, mutassa be, hogy milyen a fejlesztés szempontjából releváns negatív események, kockázatok befolyásolhatják
az erőgép, illetve vontatást igénylő munkagép beszerzést!
1. Beszerzési kockázat
Kiküszöbölés módja: Az esetlegesen növekvő beszerzési árat azzal küszöböltük ki, hogy az általunk kért árajánlat 180 napig érvényes, a beszerzésre
pedig az árajánlat adója kötelezettséget vállal.
2. Pénzügyi, finanszírozási kockázat
Kiküszöbölés módja: Szervezetünk a beruházás finanszírozására rendelkezik megfelelő pénzügyi fedezettel (önerő megléte), és nyertes pályázat
esetén arra előleget is igénylünk.
8 . M08. - Fenntarthatóság - Kérjük, adja meg, hogy az a személy, aki kezelni fogja a támogatásból beszerezni kívánt erőgépet/munkagépet
rendelkezik-e gépkezelői szakmai végzettséggel! Kérjük, csatolja a szakmai végzettséget igazoló dokumentumot! Amennyiben nincs olyan
foglalkoztatottja, aki rendelkezik gépkezelői végzettséggel, viszont vállalja alkalmazott foglalkoztatását, annyiban csatolja a munkaköri leírását, az
utolsó kifizetési kérelem mellett pedig nyújtsa be a foglalkoztatni tervezett alkalmazott gépkezelői szakmai végzettségét!
Hajdú Ádám, a TESZI alkalmazottja fogja majd vezetni a munkagépet (munkaköri leírása csatolva). Ehhez jelenlegi, útfenntartó, karbantartó
gépcsoportra (kódszám: 5631) vonatkozó vezetői engedélye mellé gyakorlati vizsgát kell még tennie. Vállaljuk, hogy nyertes pályázat esetén a
kolléga a szükséges vizsgát leteszi és a pályázott munkagép kezelésére így alkalmassá válik.
9 . M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
10 . M10. - Költséghatékonyság - Mutassa be, hogy a pályázó milyen megoldást/megoldásokat tervez megvalósítani annak érdekében, hogy a
tervezett beruházás költséghatékonyan, a legkedvezőbb áron valósuljon meg! A 4. fejezettel összhangban bemutatásra kell, hogy kerüljenek a
projekt költséghatékonyságát meghatározó műszaki megoldások! Kérjük, válaszát számadatokkal is támassza alá!
Míg az FS damilos fűkasza maximális munka teljesítménye: 500 m2/h, addig a gémes rézsűkasza munka teljesítménye: 1 ha/h. Utóbbival a munka
teljesítménye nagyban megnő, az üzemeltetési költségek ugyanakkor nagyban csökkenthetők. A rézsűkasza alkalmazása továbbá időjárástól
kevésbé függő megoldás. Munkabiztonsági szempontból is előnyös, hiszen a gémszerkezet elakadás ellen mechanikus biztonsági kapcsolóval
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védett. A traktor alapgép lehetővé teszi a munkahely naponkénti gyors megközelítését, valamint a kaszálást végző dolgozót megvédi az időjárás
viszontagságaitól. (A traktorhoz opciósan klímaberendezés rendelhető).
11 . M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia
beszerzésére, alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

2. célterület esetén
M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi
adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám:
Település neve:
Lakosságszám (KSH. 2014.
Lakosságszám alakulása (KSH.
jan. 1-jei adat alapján):
2013-ról a 2014. évre vonatkozóan)
M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az
1
Kondoros
5057
5164
érintett település(ek) lakosságszámát és
annak alakulását a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám:
Fejlesztési igények:
Leírás
M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
1
4. a fejleszteni kívánt út/útszakasz
Az eszköz indokoltsága: - Települést övező
legördülő lista segítségével a fejlesztés
vízelvezetésből fakadó igények
övárkok karbantartása - Külterületi
szükségességét, továbbá mutassa is be
vízelvezető és szikkasztó árkok
őket! Milyen igények, szükségletek
karbantartása - Külterületi utak, dűlőutak,
merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja
bicikli utak vízelvezető, szikkasztó árkainak
az útfelújításokhoz szükséges vontatást
karbantartása - Elburjánzott növényzet
igénylő munkagépek és erőgépek
gyérítése, űrszelvények tisztítása
munkagépek beszerzését? A válaszadás
alul a táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!
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M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám:
Fejlesztési igények:
Leírás
M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
2
5. a projekt által érintett terület és a
A pályázni kívánt rézsűkasza alkalmas fű,
legördülő lista segítségével a fejlesztés
település(ek) gazdasági fejlődése
bokor, cserjék és egyéb más növények
szükségességét, továbbá mutassa is be
szempontjából fakadó fejlesztési igények vágására az utak mentén vagy árokpartok
őket! Milyen igények, szükségletek
tisztítására. Minimum 30 LE kis és közepes
merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja
méretű traktorokra függeszthető és 540 TLT
az útfelújításokhoz szükséges vontatást
kardánfordulaton működtethető.
igénylő munkagépek és erőgépek
Felszerelhető a traktor hátuljára és elejére
munkagépek beszerzését? A válaszadás
is, valamint azonos haladási irányban
alul a táblázatoknál új sor beszúrásával
mindkét oldalt használható (pl. az út jobb és
lehetséges!
bal oldala is nyírható). A rézsűkasza
specialitása: Vízszintes helyzetben a vágás
maximális hatótávolsága a traktor
középvonalától legalább 3 méter. A vágófej
állása általában 200°-os szöghatáron belül
hidraulikusan állítható, a szerszámtengely
forgásiránya változtatható. Ennek
köszönhetően olyan pozíciókat érhetünk el,
amelyet más hagyományos szárzúzóval
nem. Az elektrohidraulikus talajkövető
rendszer könnyű és jó munkavégzést
biztosít egyenetlen talajon is, ami kíméli a
kezelőt és a gépet is. A gémszerkezet
elakadás ellen mechanikus biztonsági
kapcsolóval védett. Mivel a gép a
növényzetet aprítva vágja, a
mezőgazdasági hasznosításra amúgy sem
alkalmas gaz-növényzetnek (sás,
vadkender, kóró, stb.) tetemes
többletköltséggel és munkaráfordítással járó
összegyűjtése és szállítása nem szükséges.
A rézsűkasza kihasználtsága a
munkaeszközök esetleges és egyszerű
cseréjével fokozható ? így számos
útfenntartási feladat elvégezhető.

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám:
Gép megnevezése Kihasználtság (napok Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):
száma évente):
M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
1
Gémes rézsűkasza
100
300
számszerűsítse a projekt keretében a
(pl. GAIA 650T,
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
HIDROT
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
G6001-G700
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!
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M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia beszerzésére,
alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! A válaszadás alul a táblázatoknál
új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése:
Innovativitás bemutatása, indoklása
M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
1
Hidraulikusan technológia
A vágófej állása általában 200°-os
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
szöghatáron belül hidraulikusan állítható, a
elemeit! Gondoljon például olyan
szerszámtengely forgásiránya változtatható.
technológia beszerzésére, alkalmazására,
Ennek köszönhetően olyan pozíciókat
amelyet korábban a
érhetünk el, amelyet más hagyományos
településen/településeken nem alkalmaztak
szárzúzóval nem. Az elektrohidraulikus
a fejlesztés megvalósítása során! A
talajkövető rendszer könnyű és jó
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
munkavégzést biztosít egyenetlen talajon is,
beszúrásával lehetséges!
ami kíméli a kezelőt és a gépet is.

M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia beszerzésére,
alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! A válaszadás alul a táblázatoknál
új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése:
Innovativitás bemutatása, indoklása
M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
2
Környezetbarát- és környezethatékony
Mivel a gép a növényzetet aprítva vágja, a
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
technológia
mezőgazdasági hasznosításra amúgy sem
elemeit! Gondoljon például olyan
alkalmas gaz-növényzetnek (sás,
technológia beszerzésére, alkalmazására,
vadkender, kóró, stb.) tetemes
amelyet korábban a
többletköltséggel és munkaráfordítással járó
településen/településeken nem alkalmaztak
összegyűjtése és szállítása nem szükséges.
a fejlesztés megvalósítása során! A
Ezen túl az axiáldugattyús hidraulika
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
szivattyú és motor, hosszú élettartamú
beszúrásával lehetséges!
egységek, ami környezethatékony
technológiai megoldás.

M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia beszerzésére,
alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! A válaszadás alul a táblázatoknál
új sor beszúrásával lehetséges!
Kapcsolódó kérdés:
Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése:
Innovativitás bemutatása, indoklása
M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
3
Többcélú hasznosítás, fejleszthetőség
Mivel a gémszerkezet végére többféle
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
munkaeszköz is csatlakoztatható, a
elemeit! Gondoljon például olyan
rézsűkasza kihasználtsága a
technológia beszerzésére, alkalmazására,
munkaeszközök esetleges és egyszerű
amelyet korábban a
cseréjével fokozható ? így számos egyéb
településen/településeken nem alkalmaztak
útfenntartási feladat elvégezhető.
a fejlesztés megvalósítása során! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!
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Mérföldkövek
Sorszám: 01
Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
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Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:
Sorszám: 02
Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

A projektet érintő közbeszerzés lezajlott, a kivitelező építető kiválasztásra került. A
megvásárolni kívánt gép beszerzésre került.
Az előleg lehívása megtörtént. A tervező, a pályázat előkészítő és a munkagép
ellenértéke kifizetésre került.
13424611

02
2019.09.01.
A projekt sikeresen megvalósult. Az építés átadás átvétele megtörtént a műszaki ellenőr
által javasolt módosítások kivitelezése lezajlott., a beszerzésre kerülő munkagép
beüzemelésre került. A szolgáltatások ellenértéke kiegyenlítésre került.
.
85807548

Műszaki szakmai eredmények
Sorszám: 01
Eredmény megnevezése:

A kiválasztott gép beszerzésre került.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, kiválasztásra került a kivitelező.
Mérföldkő sorszáma:
01
Eredmény leírása:
A kiválasztott munkagép beszerzésre került.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, kiválasztásra került a kivitelező.
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: nem releváns

Sorszám: 02
Eredmény megnevezése:

Az útépítés kivitelezése megtörtént. Sikeres átadás- átvéllel. A felmerült hibákat a
kivitelező korrigálta, a számlák kiegyenlítésre benyújtásra kerültek.
Mérföldkő sorszáma:
02
Eredmény leírása:
Az útépítés kivitelezése megtörtént. Sikeres átadás- átvéllel. A felmerült hibákat a
kivitelező korrigálta, a számlák kiegyenlítésre benyújtásra kerültek
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: nem releváns
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Fájlok csatolása

Fájlok csatolása
Dokumentum neve
térképmásolat Kondoros.pdf
zúzógép árajánlatok.pdf
tervezői nyilatkozat mgi utak előirása.pdf
nyilatkozat rend.trvhez illeszkedésről.pdf
Gazdasági célú ingatlanok.pdf
Jegyzői nyilatkozat belterületi útfejlesztésről.pdf
Testületi ülés jkv kivonat pályázat beadásáról.pdf
hajdu adam munkakori leírása.pdf
Kondoros tervlapok.pdf
nyilatkozat az önerőről.pdf
KSH állásfoglalalás, tanyás térség.docx
előkészítés árajánlat.pdf
Kondoros műszaki ellenőr ajánlatok.pdf
Kondoros terv ajánlatok.pdf
nyilatkozat munkagéphez jogsi, + 1 fő.pdf
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Dokumentum fájl neve
térképmásolat Kondoros.pdf
zúzógép árajánlatok.pdf
tervezői nyilatkozat mgi utak előirása.pdf
nyilatkozat rend.trvhez illeszkedésről.pdf
Gazdasági célú ingatlanok.pdf
Jegyzői nyilatkozat belterületi útfejlesztésről.pdf
Testületi ülés jkv kivonat pályázat beadásáról.pdf
hajdu adam munkakori leírása.pdf
Kondoros tervlapok.pdf
nyilatkozat az önerőről.pdf
KSH állásfoglalalás, tanyás térség.docx
előkészítés árajánlat.pdf
Kondoros műszaki ellenőr ajánlatok.pdf
Kondoros terv ajánlatok.pdf
nyilatkozat munkagéphez jogsi, + 1 fő.pdf
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Feltöltés dátuma
2017.01.17. 12:26:35
2017.01.17. 12:36:59
2017.01.17. 12:43:56
2017.01.30. 12:35:36
2017.01.30. 12:37:24
2017.01.30. 12:37:43
2017.01.31. 09:13:44
2017.01.31. 09:14:23
2017.01.31. 09:15:31
2017.01.31. 09:32:22
2017.01.31. 09:37:57
2017.01.31. 10:04:52
2017.02.02. 10:55:00
2017.02.02. 10:56:29
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Állapot
SIKERES
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SIKERES
SIKERES
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SIKERES
SIKERES
SIKERES
SIKERES
SIKERES
SIKERES
SIKERES
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Dokumentum neve
Hatósági igazolásBE_UO_18_3_2017_Kondoros.pdf
Műszaki leírás Kondoros.pdf
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Dokumentum fájl neve
Hatósági igazolásBE_UO_18_3_2017_Kondoros.pdf
Műszaki leírás Kondoros.pdf

Feltöltés dátuma
Állapot
2017.02.02. 10:59:14 SIKERES
2017.02.02. 11:00:33 SIKERES

Nyilatkozatok

Közbeszerzés alap információk
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet - a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában - a 2015. évi
CXLIII. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett:
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában a Kbt. rendelkezései alapján nem vagyok
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, de önkéntesen közbeszerzési eljárást folytatok le. Amennyiben a
támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására vagyok kötelezett vagy
önkéntes közbeszerzési eljárást folytatok le, kijelentem, hogy a művelet megvalósítása során a Kbt. és a vonatkozó
jogszabályok alapján járok el.
Közbeszerzési eljárás típusa:
Közbeszerzés tárgya:
Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

igen
nem

Meghívásos eljárás
Építési beruházás
78667037

Összeférhetetlenség
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem/általam képviselt nem
szervezettel szemben érintettség, összeférhetetlenség fennáll:
Érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Nyilatkozatok
I. Általános jellegű nyilatkozatok
1. Kijelentem, hogy
a) a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó hatályos
jogszabályok, a Felhívás, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), valamint az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) által előírt valamennyi feltételt megismertem, valamint az ezekben és a támogatási jogviszonyt létrehozó támogatási
szerződésben, illetve a kiadott támogatói okiratban foglalt feltételeket betartom, a kötelezettségeknek eleget teszek;
c) vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, a felhívásban, az ÁÚF-ben, valamint az ÁSZF-ben meghatározott
feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló
iratokat az előírt határidőre beszerzem, átadom és a helyszíni vizsgálat lebonyolításának lehetőségét biztosítom;
d) a támogatás szabálytalan felhasználása, illetve a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó jogszabályokban, a
felhívásban, az ÁÚF-ban vagy az ÁSZF-ben rögzített előírások megszegése esetén a jogosulatlanul igénybevett összeget és annak kamatait
visszafizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés késedelméből / elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény
engem terhel;
e) jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési
támogatás utalványozója, folyósítója, a 2016. évi XC. törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a
közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
2. Tudomásul veszem, hogy
a) a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartott adatok alapján történik;
b) az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataimban bekövetkezett változást a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a
változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles vagyok az arra rendszeresített, hatályban lévő nyomtatványon papír alapon
vagy elektronikus úton bejelenteni. Amennyiben a változás-bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó a Támogatási törvény 29. §
(5) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;
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c) amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és
feljelentés megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntetőeljárás megindítását a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
alapján.
d) amennyiben a Támogatási törvény III. fejezete eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a támogató és a támogató nevében eljáró szervezet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése
céljából, a kedvezményezett nyilatkozata alapján a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig, vagy - ha az későbbi - a
költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli
da) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogállására
vonatkozó adataimat,
db) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
dba) a kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati
jogának mértékét,
dbb) a kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal
rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, tulajdoni hányadának, befolyásának és szavazati
jogának mértékét,
dbc) a dbb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosainak természetes
személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,
dbd) a kedvezményezett és a dbb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adóilletőségét,
dbe) a kedvezményezett és a dbb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság
jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában
meghatározott adatokat,
dc) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
dca) a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatait,
dcb) a kedvezményezett és a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet
nevét,
dcc) a kedvezményezettnek és a kedvezményezett vezető tisztségviselőjének az dcb) alpont szerinti szervezetben fennálló tulajdoni
hányadának mértékét,
dcd) a dcb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és
szavazati jogának mértékét,
dce) a dcb) alpont szerinti szervezet átláthatóságának vizsgálatához az Áht. 55. §-ában előírt, az dcd) alpontban meghatározottakon kívüli
adatokat, és
dcf) a kedvezményezett székhelyét.
e) nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
ea) a támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
eb) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,
ec) jogszabályban vagy e rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
ed) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
ee) mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más
gazdasági társaság kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének
megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem
fennáll, vagy
ef) mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási
rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.
f) a megítélt támogatást a Magyar Államkincstár a 908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28. cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az
intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatartja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül,
g) köztartozás vagy a kifizető ügynökséggel szemben fennálló tartozás esetén a kifizethető támogatást a Magyar Államkincstár a köztartozással,
valamint a tartozással csökkentett összegben folyósítja, azzal, hogy a támogatott tevékenységet a támogatási szerződésben meghatározott
műszaki-szakmai tartalom és intenzitás mellett valósítom meg,
h) az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatom alátámasztásául nem szükséges a 272/2014. Korm. rendelet illetve a pályázati
dokumentációban foglalt rendelkezések alapján igazoló dokumentumokat benyújtanom, amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet 77. § (5) és
(6) bekezdésében foglaltak szerint természetes személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára biztosított
lehetőségként azt választom, hogy az önerő biztosításáról kizárólag nyilatkozatot adok,
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i) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a szükséges ellenőrzések lefolytatása, valamint más intézkedés megtétele céljából
köteles a támogatási adatot a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrzésére jogosult szervek, valamint más tagállam
kifizető ügynöksége rendelkezésére bocsátani. Az adatátadási kötelezettség írásbeli megkeresés alapján, és csak a megkereső szerv
jogszabályban vagy külön megállapodásban rögzített feladatainak ellátásához szükséges mértékig teljesíthető.
3. Kijelentem, hogy
a) megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
aa) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi
kötelezettségemnek eleget tettem,
ab) nem tartozom a fenti jogszabály hatálya alá,
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén: az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül,
c) a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állok,
d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását
meghiúsíthatja,
e) a projekt részbeni vagy teljes meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást az arra vonatkozó döntésben
vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizetem, és tudomásul veszem, hogy a fenti
2. pont f) alpontban tett nyilatkozatnak megfelelően a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
28. cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatartja, és ezzel a tartozás
megfizetettnek minősül,
f) ha az általam képviselt szervezet ellen jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el, azt a kifizető ügynökségnek bejelentem.
g) az önerő rendelkezésemre áll, melyet az ÁÚF-ben meghatározott módon és formában az első kifizetési igénylésben (beleértve az
előlegigénylésre vonatkozó kifizetési igénylést is) a megfelelő dokumentumok benyújtásával igazolok.

II. Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó
információk nyilvánosságra hozataláról:
Tájékoztatom, hogy a Támogatási törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek a Magyar
Államkincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu):
1. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Magyar Államkincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) családi és utónév;
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).
Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név);
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
2. Kifizetésre és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok
2A) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések mely magában foglalja a közösségi és nemzeti
hozzájárulásokat is jogcíme, valamint összege;
b) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme.
2B) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel alapján
visszafizetett támogatás összege.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából az Unió és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják,
azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait;
- az 1. és 2. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig elérhetőek maradnak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon;
- az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) 14. § b) pontja alapján a valóságnak nem megfelelő személyes adat
helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a 2011. évi CXII. törvény 15. §-a alapján a Magyar Államkincstár az általa kezelt, közérdekből nyilvános
adatokkal kapcsolatosan kérelemre tájékoztatást ad;
amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására az Unió és a tagállami
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jogrendszer szabályai a 2011. évi CXII. törvény 22. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés által biztosított lehetőségeket igénybe veheti.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem: Igen
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