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Azonosítási információ

Ügyfél-azonosító szám:
Megszemélyesített adatok
betöltésének időpontja:
Kérelem beadásának időpontja:
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1005321649
2017.06.22 17:29:48
2017.06.22 17:35:16

Iratazonosító:
Utolsó mentés időpontja:

1860271719
2017.06.22 17:35:16

Utolsó támogatási kérelem
iratazonosítója:

1860260892

Ügyfél adatai

Előtag:
Név:
Cégforma:
3

1860271719

Kondoros Város
Önkormányzata

Benyújtó ügyfél

Benyújtó ügyfél-azonosító száma:
1011122908
Előtag:
Benyújtó Barnáné Pecsenya Ágnes
neve:
Cégforma:
4

Kapcsolattartási információ

Név:
Beosztás:
Telefonszám:
E-mail cím:
5

Paulik Tamás
beruházási osztályvezető
+36203508867
paulik.tamas@kondoros.hu

Ügyféladatok

Ügyféladatok:
Ügyfél-azonosító:
Név:
Ügyfél minősítési kódja:
Ügyfél kategória:

1005321649
Kondoros Város Önkormányzata
1- Nonprofit szervezet államháztartáson belül
Önkormányzat, önkormányzati társulás

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:
Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő?
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?
Alapítás időpontja:
Főtevékenység TEÁOR '08 száma:
Más vállalkozásban érdekelt vagyok:

ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

igen
nem
igen
igen
8411
igen
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Kérelemadatok

Projektre vonatkozó alap információk:
Egyszeri elszámolást választ?
Projekt címe:
Projekt rövid összefoglalója:

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:

nem
Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson
Jelen pályázat keretében Kondoros Város Önkormányzata fejleszteni
kívánja a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola,
Kollégium alsó tagozatos épületében (Hősök utca 34-36., 2009 hrsz.) és a
felső tagozatos épületében (Iskola u. 2/6., 2068 hrsz.) található
melegítőkonyhákat, valamint az alsó tagozat ebédlőjét. A projekt célja,
hogy a gyerekek életminősége javuljon, korszerű körülmények közt
jussanak hozzá az egészséges, helyi alapanyagokból készült ételekhez.
Jelen pályázat keretében Kondoros Város Önkormányzata az alábbi
tevékenységeket kívánja megvalósítani:
1. A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola,
Kollégium alsó tagozatos épületében (Hősök utca 34-36., 2009 hrsz.) a
tálalókonyha, az étkező, valamint a kapcsolódó szociális helyiségek
felújítása, a funkcióhoz kapcsolódó átalakítása, valamint
eszközbeszerzés.
2. A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola,
Kollégium felső tagozatos épületében (Iskola u. 2/6., 2068 hrsz.) található
melegítőkonyha eszközbeszerzése.
3. A fenti beruházási elemekhez kapcsolódó szükséges szoláltatások:
projektelőkészítés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság
biztosítása, tervezés, műszaki ellenőrzés.
Az egyes projektrészek bemutatása:
A tálalókonyha a kondorosi általános iskola alsó tagozatos épületével
összeépítve került telepítésre. A létesítmény megépítésekor
főzőkonyhaként működött, azonban a közétkeztetés átszervezésével ma
már csak tálalókonyhaként funkcionál. A tálalókonyha az alsó tagozatos
iskolás gyermekek étkeztetését látja el. A tálalókonyhán a főzőkonyhán
készített ételeket átveszik, és fogyasztásra kiadagolják (szükség esetén
biztonságos hőkezelésnek vetik alá). A létesítményben az utóbbi években
(évtizedekben) lényeges, belső felújítás, fejlesztés nem történt, néhány
helyiség az elmúlt évek átszervezései miatt elvesztette eredeti funkcióját.
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2),
átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlő
(94,02 m2).
Beszerzendő eszközök:
A projekt eredményeképpen a technológiai folyamat hatékonyabb,
biztonságosabb lesz, az ott étkező gyerekek jobb, szebb, korszerűbb
körülmények közt tudnak étkezni. A jó minőségű helyi alapanyagokból és
termékekből készülő ebédet megfelelő minőségben kapják meg a
gyerekek.
A beszerzendő eszközöknek köszönhetően több fajta helyi termékből
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készült ételt is készíthetnek konyhán, mivel a technológiai folyamat
előírásoknak való megfelelést így biztosítani tudják.
Nem támogatható tevékenység bemutatása:
A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása

A projekt nem tartalmaz el nem számolható költségeket.
A beruházási igény reális, mert a kiviteli költségek teljes egészében az
Építési Norma Gyűjtemény tételei szerint lettek beárazva, a beszerzendő
eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozóan 3-3 árajánlat került
beszerzésre, ami a piaci árakat alátámasztja.
A beruházás költséghatékonyságát támasztja alá, hogy a tervező a
tervezési paraméterek kiválasztásánál a vonatkozó előírások mellett a
meglévő helyi adottságokat is figyelembe vette.
A költséghatékonyságot támasztja alá az a tény, hogy az önkormányzat a
rossz állapotban lévő alsó tagozati melegítő-tálaló konyha, ebédlő és
kapcsolódó helyiségek felújítását tervezte megvalósítani jelen pályázatból,
hiszen az itt működő egység rezsi- és fenntartási költsége igen magas a
rossz hatékonyságú technológia és az elavult műszaki megoldások miatt.
A felújítás ezen a részen megtakarításokat fog eredményezni, ami
eredményeképpen további minőségi fejlesztéseket valósíthat meg az
üzemeltető a főzőkonyhában és az étel alapanyagok tekintetében, ami a
helyi gazdaság fejlesztését vonja maga után.
A beszerzendő melegítőkonyhai eszközök lehetővé teszik, hogy az
eddigitől eltérő, magasabb minőségű, több helyi alapanyagot tartalmazó
ételek készüljenek, mert a tálalás, melegen tartás nem okoz ezt követően
nehézséget.
Abban az esetben, ha a tervezett beavatkozás nem valósul meg, akkor a
jelenlegi állapot fog konzerválódni, amely az étel minősége, a beszállítói
kör és környezeti szempontból kedvezőtlenebb.
A projekt során megvalósuló, esztétikai és higiénés szempontból is
megfelelő új tárgyi feltételrendszer segíti a tanulókban olyan pozitív
magatartásformák és szokások kialakulását, amelyekkel a gyermekek
egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélete és magatartása
fejleszthető.
Mivel a dolgozók munkakörülményei javulnak, gondoskodóbb
odafigyeléssel fordulnak a kiszolgálás során a gyermekekhez. Ez a
körülmény nem mellékes a szülők elégedettsége szempontjából sem.
Minden szülőnek felidéződnek emlékei a ?menzai szocializációról?, ezt
szeretné ez projekt a történelem emlékévé marasztani, hiszen ha
választani lehet, a saját gyermekét mindenki inkább étteremben
ebédeltetné a legszívesebben. A tálalás minősége, a környezet
esztétikája, a felnőttek pozitív magatartásmintája mind nevelő erőként hat
a felnövekvő generációra. Az étkeztetést felügyelő nevelők munkáját
jelentősen megkönnyíti, hogy az új környezeti feltételeknek köszönhetően
megújulhat az ebédeltetés szokásrendszere, fejlődik a gyermekek
önkiszolgálása, személyes kompetenciáik gyarapodnak. Ez a tény a
nemzetgazdaság számára hosszú távú megtérülést biztosít.

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

2018.01.01.
2018.12.31.

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

19 999 973,00
3 529 407,00
0,00

Költségek bemutatása
Projekt teljes költsége (Ft):
Projekt elszámolható költsége (Ft):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

23 529 380,00
23 529 380,00
Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649
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Projekt nem elszámolható költsége (Ft):
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0,00

Kérelem kiegészítő adatok

Kérelem kiegészítő adatok
Kérdés
Adja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági év (n év) Jegyzett tőkéjének összegét
(Ft)
Adja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évet megelőző lezárt gazdasági év
(n-1 év) Jegyzett tőkéjének összegét (Ft)
Adja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági év (n év) Saját tőkéjének összegét
(Ft)
Adja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évet megelőző lezárt gazdasági év
(n-1 év) Saját tőkéjének összegét (Ft)
Az üzemeltetésbe kíván-e bevonni a közétkeztetési közfeladat ellátására létrehozott (köz)intézményt, vagy
köt-e szerződést a fejlesztést érintően kizárólag a közétkeztetési közfeladat ellátásra (2.célterület)?
Az üzemeltetőt nyílt és diszkriminációmentes eljárás keretében választották ki?
Válaszát indokolja!

Az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal összhangban
létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a
szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet?
Válaszát indokolja!
Az üzemeltető az infrastruktúra üzemeltetéséért piaci díjat fizet a tulajdonosnak?
Válaszát indokolja!
A felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő szintjén az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül?
Válaszát indokolja!
Tervezi-e valamely alapanyag beszerzését REL-ból (2.célterület)?
A kérelem tartalmaz biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológiafejlesztést?
A berendezés hatásfoka?
8

Válasz
1
1
2
1
igen
igen
Az üzemeltetésre az
önkormányzat nonprofit gazdasági
társaságot hozott létre 2016-ban
azzal a céllal, hogy a gazdálkodási
feladatokat az önállóan és
elkülönítetten lássa el. Az
üzemeltető szervezet in-house
beszerzési eljárással lett
kiválasztva.
nem

nem
nem

nem
nem

Más vállalkozásra vonatkozó adatok:

Más vállalkozásra vonatkozó adatok:
Ügyfél-azonosító száma:

Adószám:
1005321649

25711910204

Ügyfél neve és azonosítója:
Más vállalkozás ügyfél-azonosító száma:
Más vállalkozás neve:
Adószám:
Adóazonosító jel vagy külföldi adószáma:
Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül
fennáll a kapcsolódás:
Tőke mértéke (%):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

1005321649
Kondorosi Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
25711910204
Kondoros Város Önkormányzata
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Tulajdoni hányad százalékban (%):
Szavazati jog mértéke (%):
A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e?
Alkalmazottak átlaglétszáma (bázisév):
Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:
Ügyfél-azonosító száma:

100
100
nem
12
13
Adószám:

1005321649

11056218204

Ügyfél neve és azonosítója:
Más vállalkozás ügyfél-azonosító száma:
Más vállalkozás neve:
Adószám:
Adóazonosító jel vagy külföldi adószáma:
Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül
fennáll a kapcsolódás:
Tőke mértéke (%):
Tulajdoni hányad százalékban (%):
Szavazati jog mértéke (%):
A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e?
Alkalmazottak átlaglétszáma (bázisév):
Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:
Ügyfél-azonosító száma:

1005321649
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft
11056218204
Kondoros Város Önkormányzata
2
2
2
nem
302
302
Adószám:

1005321649

22714990204

Ügyfél neve és azonosítója:
Más vállalkozás ügyfél-azonosító száma:
Más vállalkozás neve:
Adószám:
Adóazonosító jel vagy külföldi adószáma:
Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül
fennáll a kapcsolódás:
Tőke mértéke (%):
Tulajdoni hányad százalékban (%):
Szavazati jog mértéke (%):
A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e?
Alkalmazottak átlaglétszáma (bázisév):
Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:
Ügyfél-azonosító száma:

1005321649
Regionális Hulladékkezelő Kft.
22714990204
Kondoros Város Önkormányzata
13.23
13.23
13.23
nem
2
2
Adószám:

1005321649

24791476204

Ügyfél neve és azonosítója:
Más vállalkozás ügyfél-azonosító száma:
Más vállalkozás neve:
Adószám:
Adóazonosító jel vagy külföldi adószáma:
Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül
fennáll a kapcsolódás:
Tőke mértéke (%):
Tulajdoni hányad százalékban (%):
Szavazati jog mértéke (%):
A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e?
Alkalmazottak átlaglétszáma (bázisév):
Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:
Ügyfél-azonosító száma:

1005321649
Körös-Szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
24791476204
Kondoros Város Önkormányzata
12.09
12.09
12.09
nem
3
3
Adószám:

1005321649
Ügyfél neve és azonosítója:
ETK 2017
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25440001204
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Más vállalkozás ügyfél-azonosító száma:
Más vállalkozás neve:
Adószám:
Adóazonosító jel vagy külföldi adószáma:
Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül
fennáll a kapcsolódás:
Tőke mértéke (%):
Tulajdoni hányad százalékban (%):
Szavazati jog mértéke (%):
A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e?
Alkalmazottak átlaglétszáma (bázisév):
Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:
9

KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft
25440001204
Kondoros Város Önkormányzata
12.5
12.5
12.5
nem
5
5

Megvalósítási hely

Megvalósítási helyre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely
sorszáma:
01
02

Ez a projekt elsődleges
megvalósítási helyszíne?
igen
nem

A megvalósítási hely telephely vagy székhely?
nem
nem

Megvalósítási hely részletes adatai
Megvalósítási hely sorszáma:
Település:
Közterület neve:
Közterület típusa:
Házszám:
Helyrajzi szám:
Blokkazonosító:
A fejlesztés megvalósítási helyén található szelektív gyűjtést biztosító hulladéktároló?
A fejlesztés megvalósítási helyéül szolgáló épület/ épületrész teljesen vagy részlegesen
akadálymentesített?
A fejlesztés megvalósításának helye a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 3.§ alapján, megyei közgyűlés
álatal kijelölt kedvezményezett járásban van?
A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.)
Korm. rendelet alapján?
A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján?
Rendelkezik-e vidéki térségben ingatlantulajdonnal (amennyiben non profit szervet vagy egyházjogi
személyként nyújtja be kérelmét)?

01
Kondoros
Hősök
utca
34-36.
2009

Megvalósítási hely sorszáma:
Település:
Közterület neve:
Közterület típusa:
Házszám:
Helyrajzi szám:
Blokkazonosító:
A fejlesztés megvalósítási helyén található szelektív gyűjtést biztosító hulladéktároló?
A fejlesztés megvalósítási helyéül szolgáló épület/ épületrész teljesen vagy részlegesen
akadálymentesített?
A fejlesztés megvalósításának helye a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 3.§ alapján, megyei közgyűlés
álatal kijelölt kedvezményezett járásban van?
A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.)

02
Kondoros
Iskola
utca
2/6.
2068
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Korm. rendelet alapján?
A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján?
Rendelkezik-e vidéki térségben ingatlantulajdonnal (amennyiben non profit szervet vagy egyházjogi
személyként nyújtja be kérelmét)?

Kedvezményezett járás
Nem besorolt
?nr

Tevékenységre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:
Tevékenység megnevezése:

Adott tevékenységhez kötődő adatok és információk:

Megvalósítási hely sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:
Tevékenység megnevezése:
Adott tevékenységhez kötődő adatok és információk:

Megvalósítási hely sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:
Tevékenység megnevezése:
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01
01
Közkonyha fejlesztése (2. célterület)
a) étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha felújítása,
illetve a közkonyha fejlesztése érdekében új konyhahelyiség kialakítása
Tálalókonyha felújítása: A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az
elavult belső szakipari szerkezeteket újra cseréljük, a konyha
helyiségeinek kialakítását, kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően átalakítjuk, illetve a funkciót vesztett helyiségeket új
funkcióval töltjük meg. Az üzemi helyiségekben új padló- és
falburkolatok készülnek. A tervezett építési tevékenység építési engedély
nélkül végezhető. Felújítással érintett helyiségek nettó alapterülete
összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett helyiségek felsorolása
alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2), átvevő (7,65 m2),
tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4 m2), Wc (1,29 m2),
öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlő (94,02 m2).
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2),
átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2),
ebédlő (94,02 m2).
01
02
Közkonyha fejlesztése (2. célterület)
d) konyhai gépek, eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak,
hűtő- és csomagolástechnika beszerzése
A tálalókonyha jelenleg korszerűtlen eszközeit korszerű eszközökkel
cseréljük le, melyek a hatékonyságot és a minőséget is javítani fogják.
A tálalókonyha jelenleg korszerűtlen eszközeit korszerű eszközökkel
cseréljük le, melyek a hatékonyságot és a minőséget is javítani fogják.
01
03
Közkonyha fejlesztése (2. célterület)
e) szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
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tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2),
átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2),
ebédlő (94,02 m2).
Adott tevékenységhez kötődő adatok és információk:

Megvalósítási hely sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:

Tevékenység megnevezése:

Adott tevékenységhez kötődő adatok és információk:

Megvalósítási hely sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:
Tevékenység megnevezése:
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A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2),
átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2),
ebédlő (94,02 m2).
01
04
Közkonyha fejlesztése (2. célterület)
f) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és
vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése,
kiépítése
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2),
átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2),
ebédlő (94,02 m2).
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2),
átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2),
ebédlő (94,02 m2).
01
05
Közkonyha fejlesztése (2. célterület)
g) étkező helyiség - férőhelybővítést nem eredményező -felújítása,
fejlesztése
16 db asztal és 64 db szék beszerzése történik meg. A projekt során
megvalósuló, esztétikai és higiénés szempontból is megfelelő új tárgyi
feltételrendszer segíti a tanulókban olyan pozitív magatartásformák és
szokások kialakulását, amelyekkel a gyermekek egészséges életvitellel
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kapcsolatos szemlélete és magatartása fejleszthető.
Adott tevékenységhez kötődő adatok és információk:
Megvalósítási hely sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:
Tevékenység megnevezése:

Adott tevékenységhez kötődő adatok és információk:

Megvalósítási hely sorszáma:
Tevékenység sorszáma:
Célterület kiválasztása:
Tevékenység kiválasztása:
Tevékenység megnevezése:
Adott tevékenységhez kötődő adatok és információk:

10

16 db asztal és 64 db szék beszerzése történik meg.
01
06
Közkonyha fejlesztése (2. célterület)
b) raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2),
átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2),
ebédlő (94,02 m2).
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2),
átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2),
ebédlő (94,02 m2).
02
07
Közkonyha fejlesztése (2. célterület)
d) konyhai gépek, eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak,
hűtő- és csomagolástechnika beszerzése
A tálalókonyha jelenleg korszerűtlen eszközeit korszerű eszközökkel
cseréljük le, melyek a hatékonyságot és a minőséget is javítani fogják.
A tálalókonyha jelenleg korszerűtlen eszközeit korszerű eszközökkel
cseréljük le, melyek a hatékonyságot és a minőséget is javítani fogják.

Tevékenység kiegészítő adatok

Tevékenység kiegészítő adatok
Hivatkozási azonosító:

0101 Tálalókonyha felújítása: A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari szerkezeteket újra
cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását, kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve a
funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A
tervezett építési tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett helyiségek nettó alapterülete összesen:
202,38 m2.Felújítással érintett helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2), átvevő (7,65 m2), tálaló
(34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4 m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlő (94,02 m2).
Kérdés / Válasz
1 . A beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak?
nem
2 . A kötelező arányosítás mértéke % -ban kifejezve ?(Támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)/
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2):
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3 . A megvalósuló fejlesztés tartalmaz-e engedély-, vagy bejelentésköteles tevékenységet?
nem
4 . Kérem adja meg az engedély -,ill. bejelentés kötelezettség típusát!
5 . A tervezett fejlesztés tartamaz-e akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítást?
nem
6 . A közkonyha által nyújtott szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás
helyén?(2.célterület)
minden munkanap
7 . A tervezett fejlesztés tartalmaz építménybővítést?
nem
8 . Kérem adja meg a bővítmény hasznos alapterületét az eredeti alapterülethez viszonyítva %-ban kifejezve
Hivatkozási azonosító:

0102 A tálalókonyha jelenleg korszerűtlen eszközeit korszerű eszközökkel cseréljük le, melyek a hatékonyságot és a
minőséget is javítani fogják.
Kérdés / Válasz
1 . A beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak?
nem
2 . A kötelező arányosítás mértéke % -ban kifejezve ?(Támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)/
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2):
3 . A megvalósuló fejlesztés tartalmaz-e engedély-, vagy bejelentésköteles tevékenységet?
nem
4 . Kérem adja meg az engedély -,ill. bejelentés kötelezettség típusát!
5 . A tervezett fejlesztés tartamaz-e akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítást?
nem
6 . A közkonyha által nyújtott szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás
helyén?(2.célterület)
minden munkanap
7 . A tervezett fejlesztés tartalmaz építménybővítést?
nem
8 . Kérem adja meg a bővítmény hasznos alapterületét az eredeti alapterülethez viszonyítva %-ban kifejezve
Hivatkozási azonosító:

0103 A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari szerkezeteket újra cseréljük, a konyha
helyiségeinek kialakítását, kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve a funkciót vesztett
helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38
m2.Felújítással érintett helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2), átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22
m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4 m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlő (94,02 m2).
Kérdés / Válasz
1 . A beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak?
nem
2 . A kötelező arányosítás mértéke % -ban kifejezve ?(Támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)/
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2):
3 . A megvalósuló fejlesztés tartalmaz-e engedély-, vagy bejelentésköteles tevékenységet?
nem
4 . Kérem adja meg az engedély -,ill. bejelentés kötelezettség típusát!
5 . A tervezett fejlesztés tartamaz-e akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítást?
nem
6 . A közkonyha által nyújtott szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás
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helyén?(2.célterület)
minden munkanap
7 . A tervezett fejlesztés tartalmaz építménybővítést?
nem
8 . Kérem adja meg a bővítmény hasznos alapterületét az eredeti alapterülethez viszonyítva %-ban kifejezve
Hivatkozási azonosító:

0104 A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari szerkezeteket újra cseréljük, a konyha
helyiségeinek kialakítását, kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve a funkciót vesztett
helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38
m2.Felújítással érintett helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2), átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22
m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4 m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlő (94,02 m2).
Kérdés / Válasz
1 . A beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak?
nem
2 . A kötelező arányosítás mértéke % -ban kifejezve ?(Támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)/
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2):
3 . A megvalósuló fejlesztés tartalmaz-e engedély-, vagy bejelentésköteles tevékenységet?
nem
4 . Kérem adja meg az engedély -,ill. bejelentés kötelezettség típusát!
5 . A tervezett fejlesztés tartamaz-e akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítást?
nem
6 . A közkonyha által nyújtott szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás
helyén?(2.célterület)
minden munkanap
7 . A tervezett fejlesztés tartalmaz építménybővítést?
nem
8 . Kérem adja meg a bővítmény hasznos alapterületét az eredeti alapterülethez viszonyítva %-ban kifejezve
Hivatkozási azonosító:

0105 16 db asztal és 64 db szék beszerzése történik meg. A projekt során megvalósuló, esztétikai és higiénés
szempontból is megfelelő új tárgyi feltételrendszer segíti a tanulókban olyan pozitív magatartásformák és szokások
kialakulását, amelyekkel a gyermekek egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélete és magatartása fejleszthető.
Kérdés / Válasz
1 . A beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak?
nem
2 . A kötelező arányosítás mértéke % -ban kifejezve ?(Támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)/
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2):
3 . A megvalósuló fejlesztés tartalmaz-e engedély-, vagy bejelentésköteles tevékenységet?
nem
4 . Kérem adja meg az engedély -,ill. bejelentés kötelezettség típusát!
5 . A tervezett fejlesztés tartamaz-e akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítást?
nem
6 . A közkonyha által nyújtott szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás
helyén?(2.célterület)
minden munkanap
7 . A tervezett fejlesztés tartalmaz építménybővítést?
nem
8 . Kérem adja meg a bővítmény hasznos alapterületét az eredeti alapterülethez viszonyítva %-ban kifejezve

ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 11

Hivatkozási azonosító:

0106 A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari szerkezeteket újra cseréljük, a konyha
helyiségeinek kialakítását, kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve a funkciót vesztett
helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38
m2.Felújítással érintett helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2), átvevő (7,65 m2), tálaló (34,22
m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4 m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlő (94,02 m2).
Kérdés / Válasz
1 . A beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak?
nem
2 . A kötelező arányosítás mértéke % -ban kifejezve ?(Támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)/
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2):
3 . A megvalósuló fejlesztés tartalmaz-e engedély-, vagy bejelentésköteles tevékenységet?
nem
4 . Kérem adja meg az engedély -,ill. bejelentés kötelezettség típusát!
5 . A tervezett fejlesztés tartamaz-e akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítást?
nem
6 . A közkonyha által nyújtott szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás
helyén?(2.célterület)
minden munkanap
7 . A tervezett fejlesztés tartalmaz építménybővítést?
nem
8 . Kérem adja meg a bővítmény hasznos alapterületét az eredeti alapterülethez viszonyítva %-ban kifejezve
Hivatkozási azonosító:

0207 A tálalókonyha jelenleg korszerűtlen eszközeit korszerű eszközökkel cseréljük le, melyek a hatékonyságot és a
minőséget is javítani fogják.
Kérdés / Válasz
1 . A beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak?
nem
2 . A kötelező arányosítás mértéke % -ban kifejezve ?(Támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)/
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2):
3 . A megvalósuló fejlesztés tartalmaz-e engedély-, vagy bejelentésköteles tevékenységet?
nem
4 . Kérem adja meg az engedély -,ill. bejelentés kötelezettség típusát!
5 . A tervezett fejlesztés tartamaz-e akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítást?
nem
6 . A közkonyha által nyújtott szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának lehetőségét a szolgáltatás
helyén?(2.célterület)
minden munkanap
7 . A tervezett fejlesztés tartalmaz építménybővítést?
nem
8 . Kérem adja meg a bővítmény hasznos alapterületét az eredeti alapterülethez viszonyítva %-ban kifejezve
11

Építés

Építés:

ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 12

Építés
sorszám

Építés jellege:

Építés rövid leírása

01

Hivatkozási
azonosítója
0101

Felújítás

02

0103

Felújítás

Tálalókonyha felújítása: A tálalókonyha fejlesztése,
felújítása során az
elavult belso szakipari szerkezeteket újra cseréljük, a
konyha
helyiségeinek kialakítását, kapcsolatait a vonatkozó
jogszabályoknak
megfeleloen átalakítjuk, illetve a funkciót vesztett
helyiségeket új
funkcióval töltjük meg. Az üzemi helyiségekben új padlóés
falburkolatok készülnek. A tervezett építési tevékenység
építési engedély
nélkül végezheto. Felújítással érintett helyiségek nettó
alapterülete
összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett helyiségek
felsorolása
alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2), átvevo
(7,65 m2),
tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), elotér (1,4 m2),
Wc (1,29 m2),
öltözo (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlo
(94,02 m2).
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult
belso szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek
kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfeleloen
átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg.
Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A
tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezheto.
Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38
m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2),
iroda (3,9 m2),
átvevo (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84
m2), elotér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltözo (4,85 m2), raktárok (11,45 +
26,48 m2),
ebédlo (94,02 m2).

ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Engedély Engedély
Ügyfél- Támogaköteles? típusa? azonosító:
tási
mértéke
(%)
nem
100532164
85
9

nem

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

100532164
9

85

Oldal: 13

Építés
sorszám

Építés jellege:

Építés rövid leírása

03

Hivatkozási
azonosítója
0104

Felújítás

04

0105

Felújítás

A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult
belso szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek
kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfeleloen
átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg.
Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A
tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezheto.
Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38
m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2),
iroda (3,9 m2),
átvevo (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84
m2), elotér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltözo (4,85 m2), raktárok (11,45 +
26,48 m2),
ebédlo (94,02 m2).
A tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult
belso szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek
kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfeleloen
átalakítjuk, illetve
a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg.
Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A
tervezett építési
tevékenység építési engedély nélkül végezheto.
Felújítással érintett
helyiségek nettó alapterülete összesen: 202,38
m2.Felújítással érintett
helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2),
iroda (3,9 m2),
átvevo (7,65 m2), tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84
m2), elotér (1,4
m2), Wc (1,29 m2), öltözo (4,85 m2), raktárok (11,45 +
26,48 m2),
ebédlo (94,02 m2).

Engedély Engedély
Ügyfél- Támogaköteles? típusa? azonosító:
tási
mértéke
(%)
nem
100532164
85
9

nem

100532164
9

85

Munkanem adatok:
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Oldal: 14

Építés MunkaMunkanem megnevezése
sorszám nem
kódja
Munkanemre
Munkanemre
Áfa kulcs:
tervezett nettó
elszámolni kívánt
kiadás összesen
nettó kiadás
(Ft):
összesen (Ft):
01
21
Irtás, föld- és sziklamunka
358889
358889
27
01
31
Helyszíni beton és vasbeton
munkák
497488
497488
27
01
33
Falazás és egyéb kőműves
munkák
45632
45632
27
01
36
Vakolás és rabicolás
244844
244844
27
01
39
Szárazépítés
13581
13581
27
01
42
Aljzatkészítés, hideg- és
melegburkolatok készíté
1227364
1227364
27
01
43
Bádogozás
32460
32460
27
01
44
Asztalosszerkezetek elhelyezése
135567
135567
27
01
45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése
334250
334250
27
01
47
Felületképzés (festés, mázolás,
tapétázás, korróz
323344
323344
27
01
48
Szigetelés
716882
716882
27
01
81
Épületgépészeti csővezeték
szerelése
471257
471257
27
01
82 Épületgépészeti szerelvények és
berendezések sze
629305
629305
27
01
83
Szellőztetőberendezések
szerelése
79274
79274
27
02
21
Irtás, föld- és sziklamunka
24512
24512
27
02
31
Helyszíni beton és vasbeton
munkák
62252
62252
27
02
36
Vakolás és rabicolás
75078
75078
27
02
42
Aljzatkészítés, hideg- és
melegburkolatok készíté
251441
251441
27
02
44
Asztalosszerkezetek elhelyezése
5259
5259
27
02
45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése
187950
187950
27
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Költségtípus

Költség-kategória

Külföldi Áfa Elszámolható Elszámolható
Nem
kulcs:
Áfa (Ft)
kiadás összesen elszámolható
(nettó+Áfa) (Ft): költség (Ft)

Kalkulált
támogatási
összeg (Ft)

Építéshez kapcsolódó költségek
96900
455789
Építéshez kapcsolódó költségek

Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
387421
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

134322
631810
Építéshez kapcsolódó költségek

0
537038
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

12321
57953
Építéshez kapcsolódó költségek
66108
310952
Építéshez kapcsolódó költségek
3667
17248
Építéshez kapcsolódó költségek

0
49260
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
264309
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
14661
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

331388
1558752
Építéshez kapcsolódó költségek
8764
41224
Építéshez kapcsolódó költségek
36603
172170
Építéshez kapcsolódó költségek
90247
424497
Építéshez kapcsolódó költségek

0
1324939
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
35040
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
146344
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
360822
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

87303
410647
Építéshez kapcsolódó költségek
193558
910440
Építéshez kapcsolódó költségek

0
349050
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
773874
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

127239
598496
Építéshez kapcsolódó költségek

0
508722
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

169912
799217
Építéshez kapcsolódó költségek

0
679334
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

21404
100678
Építéshez kapcsolódó költségek
6618
31130
Építéshez kapcsolódó költségek

0
85576
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
26460
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

16808
79060
Építéshez kapcsolódó költségek
20271
95349
Építéshez kapcsolódó költségek

0
67201
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
81047
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

67889
319330
Építéshez kapcsolódó költségek
1420
6679
Építéshez kapcsolódó költségek
50746
238696

0
271430
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
5677
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
202892

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649
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Építés MunkaMunkanem megnevezése
sorszám nem
kódja
Munkanemre
Munkanemre
Áfa kulcs:
tervezett nettó
elszámolni kívánt
kiadás összesen
nettó kiadás
(Ft):
összesen (Ft):
02
47
Felületképzés (festés, mázolás,
tapétázás, korróz
22546
22546
27
02
48
Szigetelés
68958
68958
27
02
81
Épületgépészeti csővezeték
szerelése
114859
114859
27
02
82 Épületgépészeti szerelvények és
berendezések sze
342861
342861
27
03
33
Falazás és egyéb kőműves
munkák
74259
74259
27
03
71
Villanyszerelés
961797
961797
27
04
36
Vakolás és rabicolás
30072
30072
27
04
39
Szárazépítés
169440
169440
27
04
42
Aljzatkészítés, hideg- és
melegburkolatok készíté
921773
921773
27
04
44
Asztalosszerkezetek elhelyezése
2337
2337
27
04
45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése
66850
66850
27
04
47
Felületképzés (festés, mázolás,
tapétázás, korróz
261434
261434
27
04
81
Épületgépészeti csővezeték
szerelése
73902
73902
27
04
82 Épületgépészeti szerelvények és
berendezések sze
353455
353455
27

Költségtípus

Költség-kategória

Külföldi Áfa Elszámolható Elszámolható
Nem
kulcs:
Áfa (Ft)
kiadás összesen elszámolható
(nettó+Áfa) (Ft): költség (Ft)

Kalkulált
támogatási
összeg (Ft)

Építéshez kapcsolódó költségek

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

6087
28633
Építéshez kapcsolódó költségek
18619
87577
Építéshez kapcsolódó költségek

0
24338
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
74440
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

31012
145871
Építéshez kapcsolódó költségek

0
123990
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

92572
435433
Építéshez kapcsolódó költségek

0
370118
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

20050
94309
Építéshez kapcsolódó költségek
259685
1221482
Építéshez kapcsolódó költségek
8119
38191
Építéshez kapcsolódó költségek
45749
215189
Építéshez kapcsolódó költségek

0
80163
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
1038260
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
32462
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
182911
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

248879
1170652
Építéshez kapcsolódó költségek
631
2968
Építéshez kapcsolódó költségek
18049
84899
Építéshez kapcsolódó költségek

0
995054
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
2523
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
0
72164
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

70587
332021
Építéshez kapcsolódó költségek

0
282218
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

19954
93856
Építéshez kapcsolódó költségek

0
79778
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

95433

448888

0

381555

Építési tételek:
Építés sorszáma
01
01
01
01
01
01
01
01
01
ETK 2017

Tétel ÉNGY azonosítója
210040015675
210080016142
210112614013
210110016762
210110016825
310000034875
310010035155
310300062446
330013683613

Iratazonosító: 1860271719

Tétel mennyisége:
63.02
6.302
6.302
4
20
6.302
0.14
10.1
3.4

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Tétel mennyiségi egysége:
m2
m3
m3
db
m3
m3
t
m3
m2

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

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 16

Építés sorszáma
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
ETK 2017

Tétel ÉNGY azonosítója
330110093663
360000110595
360010110776
360110124651
360900130381
390010157411
420000222041
420000222053
420120226674
430031247173
420220248700
420222270936
440000355525
440122921923
450010376654
450010377022
470000450312
470000450370
470110456505
480020517935
480072064002
480120583976
480120584545
810000834682
810010837042
810010837105
810010837364
810023214126
810022115216
810023214172
810040903205
820000923095
820000923415
820012004032
820010935783
820010943263
820010943704
820010945503
820043979865
820090968581
820090969094
820090976606
820090979061
820090981156
820092659226
820090987350
820090987466
820120997920
820120997944
820121000223
820161022643
820161022803
820164142801
830061123345
210040015675

Iratazonosító: 1860271719

Tétel mennyisége:
6.8
50.12
60.32
35.42
25
2.37
63.02
50.12
86.98
4
63.02
55.81
14.4325
2
5
5
2.83
2.83
283
63.02
63.02
70.48
40.35
45
40
48
18
6
10
30
25
3
4
5
3
4
4
4
1
1
2
8
2
2
4
3
2
1
2
1
2
2
2
1
7.54

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Tétel mennyiségi egysége:
m2
m2
m2
m2
m
m2
m2
m2
m2
m
m2
m
m2
db
db
db
100 m2
100 m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m
m
db
m
m
m
m
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
m2

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

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 17

Építés sorszáma
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
ETK 2017

Tétel ÉNGY azonosítója
210080016142
210112614013
310000034875
310010035155
310300062446
360000110595
360010110776
360900130381
420000222041
420000222053
420120226674
420220248700
440000355525
450010376630
450010376976
470000450312
470000450370
470110456505
480020517935
480072064002
480120584545
810010837042
810010837364
810023214126
810022115216
810040903205
820000923095
820000923415
820010943263
820010943704
820010945503
820090969094
820090974531
820093553785
820090976606
820090977853
820090979061
820092659260
820090986655
820090987466
820120993755
820120997903
820120997920
820161022546
820163555160
820161022643
820161022844
820164142801
330630094703
330630094841
330630094693
330630094841
330630094693
330630094703
330630094841

Iratazonosító: 1860271719

Tétel mennyisége:
0.754
0.754
0.75
0.03
1.2
25
25
6
7.54
20.1
25.917
7.54
4.725
3
3
0.1973
0.1973
19.734
7.54
7.54
15.92
24
5
6
4
20
1
4
4
4
4
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
20
2
20
3
2
121

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Tétel mennyiségi egysége:
m3
m3
m3
t
m3
m2
m2
m
m2
m2
m2
m2
m2
db
db
100 m2
100 m2
m2
m2
m2
m
m
db
m
m
m
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
m
db
m
db
db
m

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

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 18

Építés sorszáma
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
ETK 2017

Tétel ÉNGY azonosítója
710000695684
710000695832
710000695873
710000695672
710000695696
710000695735
710010697136
710020716556
710020716561
710020716653
710020717573
710020717721
710030731036
710050740074
710052464426
710050741493
710052466310
710050752833
710050753346
710063639716
710070768314
710070771770
710080776801
710080776895
710080776905
710080778520
710080778556
710080782930
710092519420
710101966970
710103748561
710103748600
710103748682
710110814673
710110814712
710120816532
710130819352
710130819473
710130819490
710000695696
710000695735
710010697136
710020716561
710020717585
710050740074
710053637925
710050752765
710050753346
710072506280
710101833280
710114112134
710130819352
710130819490
710000695684
710000695696

Iratazonosító: 1860271719

Tétel mennyisége:
50
140
40
1
20
9
180
170
270
35
2
31
1
3
4
2
8
2
7
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
8
1
2
16
1
2
10
50
5
9
27
75
2
2
3
3
1
1
9
9
1
16
19
5

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Tétel mennyiségi egysége:
m
m
m
db
db
db
m
m
m
m
m
m
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
mp*
db
db
m
m
m
db
db
db
db
db
db
db
db
mp*
m
db

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

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 19

Építés sorszáma
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
12

Tétel ÉNGY azonosítója
710000695735
710010697136
710020716556
710050740074
710052464426
710050752765
710050752833
710103748682
710130819490
360010110776
360900130381
390000154925
390031536541
420000222053
420112896594
420120226674
420220253446
420222270936
440000355525
450010376654
450010377022
470000450312
470000450370
470110456505
470120464740
810010837042
810010837364
810023214126
810022115216
810040903205
820000923095
820000923415
820010943263
820010943704
820010945503
820043979785
820090969094
820090979061
820090987466
820120997973
820161022546
820161022643
820161022803
820164142801

Tétel mennyisége:
4
25
75
1
2
1
2
4
4
6
3.1
35.83
35.83
6
94.02
13.125
94.02
29.35
2.1
1
1
1.6967
1.6967
169.67
33.77
10
4
6
4
13
1
3
3
3
3
1
2
2
2
3
2
2
2
2

Tétel mennyiségi egysége:
db
m
m
db
db
db
db
db
mp*
m2
m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m2
db
db
100 m2
100 m2
m2
m2
m
db
m
m
m
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

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

Árajánlatos és egyéb kiadások

Tétel általános adatai:
Sorszám: 1
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

1
0101
pályázati terv elkészítése
pályázat benyújtásához szükséges tartalommal bíró műszaki tervdokumentáció
elkészítése a Kondoros 2009 hrsz tálalókonyhára
Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 20

Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

1005321649
Egyéb 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:

60337582124
200000
200000
200000
AM
0
200000
0
170000
Összességében a legjobb ajánlat.

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

21983601104
250000
24203678204
220000

Sorszám: 2
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

2
0101
Projektelőkészítési feladatok
A pályázat beadásához szükséges Üzleti terv elkészítése.
1005321649
Egyéb 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:
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

25440001204
150000
150000
150000
27

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 21

Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft):
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft):
Nem elszámolható költség (Ft):
Kalkulált támogatási összeg (Ft.):
Árajánlat elfogadásának indoklása:

40500
190500
0
161925
Összességében a legjobb ajánlat.

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

20637273203
380000
24817271206
400000

Sorszám: 3
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

3
0101
Projektmenedzsment
A megvalósításhoz szükséges projektmenedzsment tevékenység.
1005321649
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költség
Projektmenedzsment költség
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:

25440001204
350000
350000
350000
27
94500
444500
0
377825
Összességében a legjobb ajánlat.

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

20637273203
470000
24817271206
500000

Sorszám: 4
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

4
0101
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 22

Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

1005321649
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának 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:

25440001204
70700
70700
70700
27
19089
89789
0
76321
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

20637273203
100000
24817271206
90000

Sorszám: 5
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

5
0101
Rehabilitációs szakmérnöki költség
A projekt előkészítése során felmerült rehabilitációs szakmérnöki díj annak érdekében,
hogy a jogszabályoknak megfelelően kerüljön átalakításra a tálalókonyha.
1005321649
Egyéb 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):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

53166049142
20000
20000
20000

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 23

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:

AM
0
20000
0
17000
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

75551900339
50000
14115640242
65000

Sorszám: 6
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

6
0101
Műszaki ellenőrzés
A kiviteli munkák elvégzésének minőségét és előrehaladását ellenőrző műszaki ellenőr
költsége.
1005321649
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:

2085633104
180000
180000
180000
27
48600
228600
0
194310
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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
210000
77782128104
196850

Sorszám: 7
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

7
0102
Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 24

Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

Tálalókonyha eszközbeszerzés
A HACCP technológiai sorhoz szükséges eszközök beszerzése.
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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:

10967438243
6884643
6884643
6884643
27
1858854
8743497
0
7431972
Összességében legjobb ajánlat.

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

1131809218
7288310
13519429242
7160320

Sorszám: 8
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

8
0105
Ebédlőszékek - G/Tulip szék eloxált alumínium vázzal és műanyag ülőhéjjal. 64 db
G/Tulip szék eloxált alumínium vázzal és műanyag ülőhéjjal. 64 db
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
64
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):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

25025426242
11655
745920

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 25

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:

745920
27
201398
947318
0
805221
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

14495423242
864000
46528113
832000

Sorszám: 9
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

9
0105
Ebédlőasztal - PS 7400 Porszórt fém asztalláb fekete színben. 60 x 40 cm bázisrésszel
72 cm magas. Szintezhető talppal. Max: 120x80 cm laphoz. 16 db
PS 7400 Porszórt fém asztalláb fekete színben. 60 x 40 cm bázisrésszel 72 cm magas.
Szintezhető talppal. Max: 120x80 cm laphoz. 16 db
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
16
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:

25025426242
23310
372960
372960
27
100699
473659
0
402610
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

14495423242
392000
46528113
392000

Sorszám: 10
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 26

Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

10
0105
Ebédlőasztal - Werzalit kültéri lapokhoz ajánlott fém feszítőkeret alu szürke színben. 16
db
Werzalit kültéri lapokhoz ajánlott fém feszítőkeret alu szürke színben. 16 db
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
16
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:

25025426242
18595
297520
297520
27
80330
377850
0
321173
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

14495423242
344000
46528113
344000

Sorszám: 11
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

11
0105
Ebédlőasztal - Kültéri dekor asztallap 120*80 cm, Wenge színben 16 db
Kültéri dekor asztallap 120*80 cm, Wenge színben 16 db
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
16
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 27

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:

25025426242
5670
90720
90720
27
24494
115214
0
97932
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

14495423242
124800
46528113
124800

Sorszám: 12
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

12
0105
Ebédlő bútorok szerelési költsége
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
16
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:

25025426242
1890
30240
30240
27
8165
38405
0
32644
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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 2017

Iratazonosító: 1860271719

14495423242
32800
46528113
32800

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 28

Sorszám: 13
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

13
0102
GN 1/2 sima fedő rozsdamentes acélból
GN 1/2 sima fedő rozsdamentes acélból
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
5
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:

10967438243
1209
6045
6045
27
1632
7677
0
6526
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
6300
11318019218
6450

Sorszám: 14
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

14
0102
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
6
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 29

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:

10967438243
1953
11718
11718
27
3164
14882
0
12650
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
12240
11318019218
12060

Sorszám: 15
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

15
0102
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
7
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:

10967438243
2976
20832
20832
27
5625
26457
0
22488
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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 2017

Iratazonosító: 1860271719

13519429242
21700
11318019218
22400

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 30

Sorszám: 16
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

16
0102
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
5
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:

10967438243
1953
9765
9765
27
2637
12402
0
10541
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
10200
11318019218
10050

Sorszám: 17
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

17
0102
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
5
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 31

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:

10967438243
1980
9900
9900
27
2673
12573
0
10687
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
10300
11318019218
10500

Sorszám: 18
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

18
0102
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 65mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 65mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
5
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:

10967438243
2139
10695
10695
27
2888
13583
0
11545
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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 2017

Iratazonosító: 1860271719

13519429242
11150
11318019218
11500

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 32

Sorszám: 19
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

19
0102
GN 1/1 edény gránit bevonattal
GN 1/1 edény gránit bevonattal
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
3
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:

10967438243
18507
55521
55521
27
14991
70512
0
59935
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
57750
11318019218
58800

Sorszám: 20
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:

Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

20
0102
fritőz
fritőz - blokkba építhető lektromos üzemű, 2*12-13 literes, hideg zónával, olajleeresztő
csappal, rozsdamnetes fedőkkel, alul ajtókkal zárt készüléktartó polccal, lekeríkett sarkú
mdencék mérete 280*340*240 mm, krómozott sütőkosarak mérete: 260*295*120 mm,
hőfokszabályozás: 100-190C között, kívül-belül rozsdamnetes acél kivitelben, állítható
acéllábakkal.
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
1
db
85

ÉNGY-be nem sorolható tételek
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 33

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:

10967438243
682899
682899
682899
27
184383
867282
0
737189
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
710220
11318019218
724000

Sorszám: 21
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

21
0102
Diamond 015-25D/6/B-S átmenő rendszerű kalapos mosogatógép
Diamond 015-25D/6/B-S átmenő rendszerű kalapos mosogatógép
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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:

10967438243
1257546
1257546
1257546
27
339537
1597083
0
1357521
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1:
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1:
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

13519429242
1307850

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 34

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

11318019218
1330000

Sorszám: 22
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

22
0102
Diamond ADD-25/CV automata vízlágyító
Diamond ADD-25/CV automata vízlágyító
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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:

10967438243
211761
211761
211761
27
57175
268936
0
228596
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
440480
11318019218
448000

Sorszám: 23
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

23
0102
RM AE10060 asztal rozsdamentes acélból, rezgésmnetes 50mm vastag fedlappal,
szintező talpakon, hátsó összekötővel
RM AE10060 asztal rozsdamentes acélból, rezgésmnetes 50mm vastag fedlappal,
szintező talpakon, hátsó összekötővel
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
2
db

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 35

Támogatás mértéke (%.):

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:

10967438243
72354
144708
144708
27
39071
183779
0
156212
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
150500
11318019218
153400

Sorszám: 24
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

24
0102
RM ZS zsámoly rozsdamentes acélból, rezgésmnetes 50mm vastag fedlappal, szintező
talpakon,
RM ZS zsámoly rozsdamentes acélból, rezgésmnetes 50mm vastag fedlappal, szintező
talpakon,
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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.):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

10967438243
59799
59799
59799
27
16146
75945
0
64553

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 36

Árajánlat elfogadásának indoklása:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
761290
11318019218
776000

Sorszám: 25
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

25
0102
Panasonic NE-2140 44 literes 2 szintes professzionális mikrohullámú készülék
Panasonic NE-2140 44 literes 2 szintes professzionális mikrohullámú készülék
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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:

10967438243
732003
732003
732003
27
197641
929644
0
790197
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
761290
11318019218
776000

Sorszám: 26
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

26
0102
Diamond BMZR/X asztali elektromos üzemű vízfürdős melegentartó
Diamond BMZR/X asztali elektromos üzemű vízfürdős melegentartó
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 37

Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

8
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:

10967438243
49104
392832
392832
27
106065
498897
0
424062
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
408560
11318019218
416000

Sorszám: 27
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

27
0102
Vorwerk Thermomix TM5
Vorwerk Thermomix TM5
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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.):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

10967438243
336930
336930
336930
27
90971
427901
0
363716

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 38

Árajánlat elfogadásának indoklása:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
350410
11318019218
357000

Sorszám: 28
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

28
0102
Liebherr GKv5760 bruttó 583 literes hűtőszekrény
Liebherr GKv5760 bruttó 583 literes hűtőszekrény
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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:

10967438243
355260
355260
355260
27
95920
451180
0
383503
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
369470
11318019218
376000

Sorszám: 29
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

29
0102
Diamond AS/P1 UV fényes késfertőtlenítő
Diamond AS/P1 UV fényes késfertőtlenítő
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 39

Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

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:

10967438243
57940
57940
57940
27
15644
73584
0
62546
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
60260
11318019218
61000

Sorszám: 30
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

30
0207
GN 1/2 sima fedő rozsdamentes acélból
GN 1/2 sima fedő rozsdamentes acélból
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
5
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.):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

10967438243
1209
6045
6045
27
1632
7677
0
6526

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 40

Árajánlat elfogadásának indoklása:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
6300
11318019218
6450

Sorszám: 31
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

31
0207
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
5
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:

10967438243
1953
9765
9765
27
2637
12402
0
10541
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
10200
11318019218
10050

Sorszám: 32
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

32
0207
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 41

Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

7
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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:

10967438243
2976
20832
20832
27
5625
26457
0
22488
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
21700
11318019218
22400

Sorszám: 33
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

33
0207
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 20mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
5
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.):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

10967438243
1953
9765
9765
27
2637
12402
0
10541

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 42

Árajánlat elfogadásának indoklása:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
10200
11318019218
10050

Sorszám: 34
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

34
0207
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 100mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
5
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:

10967438243
1980
9900
9900
27
2673
12573
0
10687
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
10300
11318019218
10500

Sorszám: 35
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

35
0207
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 65mm
GN 1/1 edény rozsdamentes acélból, mélység 65mm
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 43

Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

5
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:

10967438243
2139
10695
10695
27
2888
13583
0
11545
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
11150
11318019218
11500

Sorszám: 36
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

36
0207
GN 1/1 edény gránit bevonattal
GN 1/1 edény gránit bevonattal
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
3
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.):
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

10967438243
18507
55521
55521
27
14991
70512
0
59935

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 44

Árajánlat elfogadásának indoklása:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
57750
11318019218
58800

Sorszám: 37
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

37
0207
Diamond 015-25D/6/B-S átmenő rendszerű kalapos mosogatógép
Diamond 015-25D/6/B-S átmenő rendszerű kalapos mosogatógép
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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:

10967438243
1257546
1257546
1257546
27
339537
1597083
0
1357521
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
1307850
11318019218
1330000

Sorszám: 38
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

38
0207
Diamond ADD-25/CV automata vízlágyító
Diamond ADD-25/CV automata vízlágyító
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 45

Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

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:

10967438243
211761
211761
211761
27
57175
268936
0
228596
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
220240
11318019218
224000

Sorszám: 39
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

39
0207
RM AE10060 asztal rozsdamentes acélból, rezgésmnetes 50mm vastag fedlappal,
szintező talpakon, hátsó összekötővel
RM AE10060 asztal rozsdamentes acélból, rezgésmnetes 50mm vastag fedlappal,
szintező talpakon, hátsó összekötővel
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
nem
2
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):
ETK 2017
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Nem elszámolható költség (Ft):
Kalkulált támogatási összeg (Ft.):
Árajánlat elfogadásának indoklása:

0
156212
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
150500
11318019218
153400

Sorszám: 40
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

40
0207
RM ZS zsámoly rozsdamentes acélból, rezgésmnetes 50mm vastag fedlappal, szintező
talpakon,
RM ZS zsámoly rozsdamentes acélból, rezgésmnetes 50mm vastag fedlappal, szintező
talpakon,
1005321649
Eszközbeszerzés költségei
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:

10967438243
59799
59799
59799
27
16146
75945
0
64553
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
62200
11318019218
63000

Sorszám: 41
Sorszám:
Hivatkozási azonosítója:
Tétel megnevezése:
Tétel részletes leírása:
Ügyfél-azonosító:
ETK 2017
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41
0207
Panasonic NE-2140 44 literes 2 szintes professzionális mikrohullámú készülék
Panasonic NE-2140 44 literes 2 szintes professzionális mikrohullámú készülék
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Költségtípus:
Költségkategória:
A tétel egyedi gyártású vagy más forgalmazótól nem
szerezhető be?
Mennyiség:
Mennyiségi egység:
Támogatás mértéke (%.):

Eszközbeszerzés költségei
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:

10967438243
732003
732003
732003
27
197641
929644
0
790197
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

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

13519429242
761290
11318019218
776000

Mérföldkövek

Mérföldkövek
Sorszám: 01
Mérföldkő sorszáma:
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
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:

01
2018.04.30.
Projektelőkészítési tevékenység megvalósul, a tervek elkészülnek, a beszerzési
eljárások lefolytatásra kerülnek, a projektmenedzsment dolgozik.
474867

02
2018.12.31.
A kiviteli munkák megvalósulnak, az eszközök beszerzése és beüzemelése megtörténik,
a műszaki ellenőrzési tevékenység lezárul, a projektmenedzsment a záró elszámolást
és kérelmet beadja, a tájékoztatási és nyilvánossági elemek megvalósulnak.
19525106

Műszaki szakmai eredmények
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Sorszám: 01
Eredmény megnevezése:

Projektelőkészítési tevékenység megvalósul, 1 db kiviteli szintű tervdokumentáció
elkészül, a beszerzési eljárások lefolytatásra kerülnek, a projektmenedzsment dolgozik.
Mérföldkő sorszáma:
01
Eredmény leírása:
Projektelőkészítési tevékenység megvalósul, 1 db kiviteli szintű tervdokumentáció
elkészül, a beszerzési eljárások lefolytatásra kerülnek, a projektmenedzsment dolgozik.
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Projektelőkészítési tevékenység megvalósul, 1 db kiviteli szintű tervdokumentáció
elkészül, a beszerzési eljárások lefolytatásra kerülnek, a projektmenedzsment dolgozik.

Sorszám: 02
Eredmény megnevezése:

A kiviteli munkák megvalósulnak 202,38 m2-en, az eszközök beszerzése és
beüzemelése megtörténik, a műszaki ellenőrzési tevékenység lezárul, a
projektmenedzsment a záró elszámolást és kérelmet beadja, a tájékoztatási és
nyilvánossági elemek megvalósulnak.
Mérföldkő sorszáma:
02
Eredmény leírása:
A kiviteli munkák megvalósulnak 202,38 m2-en, az eszközök beszerzése és
beüzemelése megtörténik, a műszaki ellenőrzési tevékenység lezárul, a
projektmenedzsment a záró elszámolást és kérelmet beadja, a tájékoztatási és
nyilvánossági elemek megvalósulnak.
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A kiviteli munkák megvalósulnak 202,38 m2-en, az eszközök beszerzése és
beüzemelése megtörténik, a műszaki ellenőrzési tevékenység lezárul, a
projektmenedzsment a záró elszámolást és kérelmet beadja, a tájékoztatási és
nyilvánossági elemek megvalósulnak.
14

De minimis adatok

De minimis adatok
Részesült de minimis támogatásban?
Nyilatkozom, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet használok, melynek fordulónapja (hónap, nap):
A naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása kezdetének dátuma::

nem

Egy és ugyanazon vállalkozást alkotó nem természetes személyek
Egy és ugyanazon vállalkozást alkotó természetes személyek
Elnyert de minimis támogatások
Nem természetes személy nyilatkozat
Ezúton nyilatkozom, hogy amennyiben a támogatást igénylő illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő bármely
vállalkozás a folyamatban lévő és az ezt megelőző két pénzügyi év során szétválással érintett volt, a csekély összegű támogatási
keret meghatározása során ez figyelembe vételre került.
Ezúton nyilatkozom, hogy amennyiben a támogatást igénylő illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő bármely
vállalkozás a folyamatban lévő és az ezt megelőző két pénzügyi év során egyesüléssel érintett volt, a csekély összegű támogatási
keret meghatározása során ez figyelembe vételre került.
15

nem

nem

Fenntartási terv

Fenntartási terv
Célterület: Közkonyha fejlesztése (2. célterület)
Kérdés / Válasz
1 . I.1. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a fejlesztéssel érintett település lakosságszámát! A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Helységnévtárának a
2014. évre vonatkozó (2014. január 1.) adatait adja meg!
5057
2 . I.2. - Indokoltság - Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett, a támogatási kérelem benyújtásakor működő tálaló-, melegítő-, főzőkonyhát!
A tálalókonyhák az önkormányzat tulajdonában lévő épületben találhatóak, üzemeltetését, működtetését a Kondorosi Turisztikai Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi szerződés alapján.
A fejlesztéssel érintetthelyiségek kizárólagos funkciója a közétkeztetés. Az üzemeltető az alábbi mennyiségeket állítja elő éves szinten: Iskola: ebéd:
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39 606 adag, uzsonna: 33 300 adag, tízórai: 39 606 adag. Kollégium: 1910 adag (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).
2016-ra vonatkozóan a napi átlagos étkezés 323 volt, ebből kondorosi lakhelyű 287 fő. 100%-os normatív kedvezményben részesül 178 fő, 50%-os
normatív kedvezményben részesül 44 fő. háromszori étkezésben részesül 150 fő, csak ebédben részesül 151 fő, négyszeri étkezésben részesül 13
fő, ötszöri étkezében részesül 9 fő kollégista. Az általános iskolai konyhákat és ebédlőket 210 gyermek használja.
A tálalókonyha a kondorosi általános iskola alsó tagozatos épületével összeépítve került telepítésre. A létesítmény megépítésekor főzőkonyhaként
működött, azonban a közétkeztetés átszervezésével ma már csak tálalókonyhaként funkcionál. A tálalókonyha az alsó tagozatos iskolás gyermekek
étkeztetését látja el. A tálalókonyhán a főzőkonyhán készített ételeket átveszik, és fogyasztásra kiadagolják (szükség esetén biztonságos
hőkezelésnek vetik alá). A létesítményben az utóbbi években (évtizedekben) lényeges, belső felújítás, fejlesztés nem történt, néhány helyiség az
elmúlt évek átszervezései miatt elvesztette eredeti funkcióját.
3 . I.3. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a támogatási kérelem benyújtásakor napi átlagban hányan veszik igénybe a fejlesztéssel érintett
szolgáltatást!
323
4 . I.4. - Indokoltság - Kérjük, mutassa be, hogy mi indokolja a fejlesztés szükségességét!
Az alsós tálalókonyha eredetileg főzőkonyhaként működött, azonban a közétkeztetés átszervezésével ma már csak tálalókonyhaként funkcionál. Itt az
utóbbi évtizedekben lényeges, belső felújítás, fejlesztés nem történt, néhány helyiség az elmúlt évek átszervezései miatt elvesztette eredeti funkcióját.
A villamos rendszer falon kívüli, igen veszélyes és nem higiénikus. Jelenleg több dolog sem felel meg az előírásoknak. Az elavult belső szakipari
szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását, kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve a funkciót
vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Jogszabálynak megfelelően a mosogató helyiséget térben elkülönítjük a tálalótól. A takarító szerek és
eszközök tárolásához beépített szekrényt, kiöntőt és vízvételi lehetőséget is terveztünk. Új konyhatechnológiai berendezések, bútorok kerülnek
beszerzésre és telepítésre. A szociális helyiségek és az étkező is felújításra kerülnek, valamint új étkezőbútorok kerülnek beszerzésre. A konyha
üzemviteléhez nem szükséges helyiségeket leválasztjuk az üzemi helyiségekről, ezek a továbbiakban raktárként használhatóak. Az eszközök
elalvultak, nem megfelelőek, az elvárt technológiának nem felelnek meg, így a teljes technológiai folyamatot átgondoltuk és ehhez terveztük meg a
berendezéseket.
5 . II.1. - Fenntarthatóság - Kérjük, számadatokkal alátámasztva mutassa be a tervezett fejlesztést, továbbá a fejlesztéssel érintett konyha
működését!
Jelen pályázat keretében Kondoros Város Önkormányzata az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani:
1. A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Kollégium alsó tagozatos épületében (Hősök utca 34-36., 2009 hrsz.) a
tálalókonyha, az étkező, valamint a kapcsolódó szociális helyiségek felújítása, a funkcióhoz kapcsolódó átalakítása, valamint eszközbeszerzés.
2. A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Kollégium felső tagozatos épületében (Iskola u. 2/6., 2068 hrsz.) található
melegítőkonyha eszközbeszerzése.
3. A fenti beruházási elemekhez kapcsolódó szükséges szoláltatások: projektelőkészítés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása,
tervezés, műszaki ellenőrzés.
Az alsós tálalókonyha fejlesztése, felújítása során az elavult belső szakipari szerkezeteket újra cseréljük, a konyha helyiségeinek kialakítását,
kapcsolatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átalakítjuk, illetve a funkciót vesztett helyiségeket új funkcióval töltjük meg. Az üzemi
helyiségekben új padló- és falburkolatok készülnek. A tervezett építési tevékenység építési engedély nélkül végezhető. Felújítással érintett helyiségek
nettó alapterülete összesen: 202,38 m2.Felújítással érintett helyiségek felsorolása alapterülettel: szélfogó (2,28 m2), iroda (3,9 m2), átvevő (7,65 m2),
tálaló (34,22 m2), mosogató (14,84 m2), előtér (1,4 m2), Wc (1,29 m2), öltöző (4,85 m2), raktárok (11,45 + 26,48 m2), ebédlő (94,02
m2).
Eszközök!!!
A tálalókonyhák az önkormányzat tulajdonában lévő épületben találhatóak, üzemeltetését, működtetését a Kondorosi Turisztikai Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi szerződés alapján.
A fejlesztéssel érintetthelyiségek kizárólagos funkciója a közétkeztetés. Az üzemeltető az alábbi mennyiségeket állítja elő éves szinten: Iskola: ebéd:
39 606 adag, uzsonna: 33 300 adag, tízórai: 39 606 adag. Kollégium: 1910 adag (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).
2016-ra vonatkozóan a napi átlagos étkezés 323 volt, ebből kondorosi lakhelyű 287 fő. 100%-os normatív kedvezményben részesül 178 fő, 50%-os
normatív kedvezményben részesül 44 fő. háromszori étkezésben részesül 150 fő, csak ebédben részesül 151 fő, négyszeri étkezésben részesül 13
fő, ötszöri étkezében részesül 9 fő kollégista. Az általános iskolai konyhákat és ebédlőket 210 gyermek használja.
6 . II.2. - Fenntarthatóság - Kérjük, adja meg, hogy a fejleszteni kívánt közétkeztetési szolgáltatások a fejlesztést követően milyen napi/heti
időszakban lesznek elérhetőek!
A fejlesztéssel érintett közétkeztetési szolgáltatások rendje nem változik, csupán a technológia. A felújítandó és az eszközbeszerzéssel érintett
részek iskolaidőben működnek: szállítási időszakok: tízórai: 7:00-8:00, ebéd: 11:00-11:30, uzsonna: 13:00-14:00 óra között. A beszállított ételek
tárolása, melegen/hidegen tartása, tálalása, mosogatás történik a fejlesztéssel érintett helyeken.
7 . II.3. - Fenntarthatóság - a). Kérjük, mutassa be, hogy milyen a fejlesztés szempontjából releváns kockázatok, negatív események, kedvezőtlen
hatások befolyásolhatják a tervezett fejlesztés megvalósítását!
A projekt előkészítése során az alábbi kockázatok kerültek feltárásra, illetve azokra az alábbi lehetséges kockázatcsökkentési lépések kerültek
ETK 2017

Iratazonosító: 1860271719

Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005321649

Nyomtatás időpontja: 2017.06.22. 17:36:12

Oldal: 50

megtervezésre:
1. kockázat: A piaci ár jelentős változása, az ÉNGY árak és a piaci árak közötti eltérés megjelenése. A kockázat eredménye lehet, hogy az
önkormányzatnak többlet önerőt kell biztosítania a beruházáshoz.
2. kockázat: Nem teljesít megfelelő minőségben a kivitelező. Ennek eredménye lehet, hogy az elvárt eredmények nem teljesülnek, a hibás teljesítés
javítása többlet időt vesz igénybe, szélsőséges esetben elszámolási problémák jelentkeznek.
3. kockázat: Elszámolási, forrás lehívási problémák, projektmenedzsmenthez kötődő személyi változások esetén a tervezett mérföldkövek csúsznak,
az elvárt eredmények nem teljesülnek, szélsőséges esetben meghiúsul a projekt.
4. kockázat: A fenntartási időben műszaki problémák merülnek fel. Kockázat eredménye: a felmerülő garanciális problémákat önerőből kell kijavítani,
esetleg az elvárt eredmények nem teljesülnek.
8 . II.3. - Fenntarthatóság - b.) Mutassa be, hogyan kezeli ezeket a kockázatokat és mit tesz az esetlegesen jelentkező negatív események
elkerülésének érdekében!
A projekt előkészítése során az alábbi kockázatok kerültek feltárásra, illetve azokra az alábbi lehetséges kockázatcsökkentési lépések kerültek
megtervezésre:
1. kockázat: A piaci ár jelentős változása, az ÉNGY árak és a piaci árak közötti eltérés megjelenése. A kockázat kezelése: A pályázó nem tud
hatással lenni rá, beszerzési eljárást folytat le a kivitelezés tekintetében. A kockázat kezelése úgy lehetséges, hogy az Önkormányzat gondoskodik a
többlet önerő biztosításáról költségvetésében.
2. kockázat: Nem teljesít megfelelő minőségben a kivitelező. Kockázat kezelése: A pályázó követni tudja az eseményeket és időben be tud
avatkozni. Műszaki ellenőr kerül megbízásra, aki a beruházó érdekeit védi a kivitelezés során. Kellően alapos és jól fogalmazott szerződés kerül
aláírásra a kivitelezővel. A beszerzés során garanciák kerülnek kikötésre.
3. kockázat: Elszámolási, forrás lehívási problémák, projektmenedzsmenthez kötődő személyi változások. Kockázat kezelése: A pályázó hatással tud
rá lenni a kockázat kezelésére. Önkormányzat tulajdonú, felkészült szakemberekkel rendelkező szervezettel kívánja a menedzsmenti feladatokat
megoldani a pályázó.
4. kockázat: A fenntartási időben műszaki problémák merülnek fel. Kockázat kezelése: A pályázó hatással tud rá lenni a kockázat kezelésére. A
kiviteli szerződésben megfelelő garanciák kerülnek megfogalmazásra, illetve műszaki ellenőr kerül megbízásra, aki a beruházó érdekeit védi a
kivitelezés során.
9 . II.4. - Fenntarthatóság - A fejlesztés megvalósítása során a Pályázati Felhívás 3.1.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek alfejezetben
felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül melyeket tervezi megvalósítani?
Közkonyha fejlesztése célterületre pályázunk, a Pályázati Felhívás 3.1.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek alfejezetben felsorolt önállóan
támogatható tevékenységek közül az alábbiakat tervezzük megvalósítani:
a. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítőkonyha felújítása,
b. raktár felújítása, kialakítása;
c. étkező helyiség férőhelyének bővítése étkezőbútorok beszerzésével;
d. konyhai gépek, eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak, hűtőtechnika beszerzése.
10 . II.5. - Fenntarthatóság - A fejlesztés megvalósítása során a Pályázati Felhívás 3.1.2.2. Válaszható, önállóan nem támogatható tevékenységek
alfejezetben felsorolt tevékenységek közül melyeket tervezi megvalósítani?
Közkonyha fejlesztése célterületre pályázunk, a Pályázati Felhívás 3.1.2.2. Válaszható, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben
felsorolt választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül az alábbiakat tervezzük megvalósítani:
a. szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;
b. a felhívás 5.5. c) pontjában felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
c. szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése.
11 . III.1. - Költséghatékonyság - a) Tervezi-e megújuló energiaforrás kialakítását a fejlesztés megvalósítása során?
nem
12 . III.1. - Költséghatékonyság - b) Amennyiben igen, kérjük adja meg, hogy milyen megújuló energiaforrásokat (pl.: napelem, napkollektor,
biomassza kazán, stb.) tervez megvalósítani, továbbá adja meg, hogy milyen mértékben (részben/egészben) fogják kielégíteni a szükségleteket (pl.:
villamosenergia-termelés, használati meleg víz előállítás, fűtésrásegítés, stb.)!
A tárgyi projektben a párhuzamos finanszírozás elkerülése érdekében megújuló energiaforrás kialakítását nem terveztük.
Kondoros Város Önkormányzata a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056 kódszámú, ?Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson?
című pályázat keretében forrást nyert el, amelynek keretében a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium alsó
tagozatos épületének vonatkozásában (Kondoros, Hősök utca 34-36., hrsz: 2009) 20 kW-os napelemes rendszer is telepítésre kerül.
A tárgyi projekt az elnyert pályázat helyszínén valósul meg. A projekt tervezése során, a már elnyert pályázathoz kapcsolódóan, a használati
melegvíz előállítás energiaforrását átcseréltük elektromos energiára. Így a konyha gazdaságos működését megújuló energia fogja biztosítani.
13 . III.2.- Költséghatékonyság - Kérjük, mutassa be, hogyan kívánják biztosítani a fejleszteni kívánt konyha működtetéséhez, fenntartásához
szükséges forrásokat!
A projektgazda önkormányzat bevételi forrása a szülők térítési díja és a az állami normatíva.
A gyermekétkeztetés egy vásárolt élelmezésnek minősül. A szülök befizetik az önkormányzatnak a térítési díjat, ami a nyers anyagot fedezi, de
persze nagyon sokan igénybe veszik a törvény által nyújtott kedvezményeket (lehet 100- 50 %). Amit az önkormányzat fizet az üzemeltetőnek az a
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nyersanyag és rezsi költséget (a rezsi költség a nyersanyag 90 %-a). Az önkormányzat normatívát kap a gyermekélelmezésre, és ha ez nem fedezi
az üzemeltető által kiállított számlát, akkor az önkormányzat hozzá teszi saját forrásból a hiányzó részt. Ez a forrás az eddigi években is mindig
rendelkezésre állt az önkormányzat gondos gazdálkodásának köszönhetően, ezt követően is erre lehet számítani. Az önkormányzat éves
költségvetésében biztosítja a szükséges többletforrásokat, amelyet a jogszabály szerinti határidőben minden évben elfogad.
A jelen beruházás és a felújítás, illetve a párhuzamosan futó TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056 kódszámú, pályázat eredményeképpen a rezsiköltségek
jelentősen csökkenni fognak, így az önkormányzat saját hozzájárulása jelentősen alacsonyabb lesz. Az így megtakarított forrás egy része további
fejlesztésekre, főzőkonyhai fejlesztéseke visszaforgatásra kerül.
Gyermekétkeztetés adatai a 2016. évi elszámolás szerint (isk, ovi, bölcsi): Állami támogatás: 14.231.040 + 18.719.783=32.950.823 Ft. Térítési díj
bevétel: 8.578.219 Ft Összes elszámolt kiadás 50.482.177 Ft Önkormányzati önerő: 8.953.135 FtGyermekétkeztetés adatai a 2017. májusi felmérés
szerint (isk, ovi, bölcsi)
TERVEZETT ADATOK:Állami támogatás: 13.904.640+26.547.648= 40.452.288 Ft Elvárt térítési díj: 10.117.588 Ft Élelmezés várható teljes költsége:
51.139.854 Ft.
Azaz a fenti számok egyértelműen megmutatják, hogy a beruházás fenntartható hosszú távon is.
14 . IV.1. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be, hogy a fejleszteni kívánt konyha kapcsán milyen innovatív műszaki, technológiai megoldások, illetve
innovatív szolgáltatások kerülnek alkalmazásra!
Az üzemeltető alkalmazottai számára megteremti a higiénikus munkavégzés körülményeit, a HACCP feltételrendszerének teljes megvalósulása a
dolgozók munkáját nagyban megkönnyíti, hiszen a technológiai folyamat által megkívánt műveleti sorrendet maximálisan tekintetbe veszi a
projektben tervezett megvalósulás. Az ételbeszállítás, melegítés, tálalás, naplózás, mosogatás, stb. folyamata gördülékennyé válik, a személyzet
munkavégzése pedig lényegesen hatékonyabb lesz.
Diákok számára mindenképpen élményt jelent majd a megújult környezet. Szokás mondani: ?A hely kötelez.? Bátran elmondhatjuk, hogy a maga
kategóriájában ?élménymenza? lesz a kondorosi. Az étlap összeállításában az üzemeltető eddig is teljes mértékben figyelembe vette a gyermekekre
vonatkozó biológiai élettani és életkori elvárásokat, mindezek mellett ételeik ízletesek és változatosak. A gyerekek számára vonzó környezetben,
saját maguk aktív közreműködésével, önkiszolgáló rendszerben, kulturáltan vehetik igénybe a szolgáltatást.
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Közbeszerzés
Közbeszerzés alap információk
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet - a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában - a 2015. évi nem
CXLIII. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett:
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában a Kbt. rendelkezései alapján nem vagyok
nem
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):

Átláthatósági nyilatkozat
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Tényleges tulajdonos
(ennek hiányában vezető
tisztségviselő) neve:

Adószám/adóazonosító
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Tulajdoni
hányad/részesedés
mértéke (%):

Ribárszki Péter

Adóilletőség

Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységből származó bevételek aránya
az összes bevételhez képest (%)
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Nyilatkozatok
I. Általános jellegű nyilatkozatok
1. Kijelentem, hogy
a) a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
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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 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-ben 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 Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett monitoring
adat-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. mellékletének XIX. Uniós fejlesztések elnevezésű fejezetéből 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, elektronikus úton, az
Ügyfélkapun keresztül 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;
c) amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és
feljelentés megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntető eljárás 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,
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dce) a dcb) alpont szerinti szervezet átláthatóságának vizsgálatához az Áht. 55. §-ában előírt, a dcd) alpontban meghatározottakon kívüli
adatokat, és
dcf) a kedvezményezett székhelyét.
e) nem adható ki támogatói okirat annak, 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 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 Kincstár az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a
pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 908/2014/EU bizottsági végrehajtási
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 Kincstár a köztartozással, valamint a
tartozással csökkentett összegben folyósítja, azzal, hogy a támogatott tevékenységet a támogatói okiratban meghatározott műszaki-szakmai
tartalom és intenzitás mellett valósítom meg,
h) az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatom alátámasztásául nem szükséges a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet), illetve a pályázati dokumentációban foglalt rendelkezések alapján igazoló dokumentumokat benyújtanom, amennyiben a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint a természetes személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás
kedvezményezett számára biztosított lehetőségként azt választom, hogy az önerő biztosításáról kizárólag nyilatkozatot adok,
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,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi
kötelezettségemnek eleget tettem, vagy nem tartozom a fenti jogszabály hatálya alá, és
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén: az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül,
d) a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állok,
e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását
meghiúsíthatja,
f) 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 Kincstár 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,
g) ha az általam képviselt szervezet ellen jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott - eljárást rendelnek el, azt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a Támogatási törvény szabályainak megfelelően
bejelentem,
h) az önerő rendelkezésemre áll, melyet az ÁÚF-ben meghatározott módon és formában legkésőbb az első kifizetési igénylésben (beleértve az
előlegigénylésre vonatkozó kifizetési igénylést is) a megfelelő dokumentumok benyújtásával igazolok, amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet
(XI. 5.) 77. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint természetes személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára
biztosított lehetőségként nem azt választom, hogy az önerő biztosításáról kizárólag nyilatkozatot adok.
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i) amennyiben egyszeri elszámoló vagyok, úgy az egyetlen - záró - kifizetési igénylés keretében vagyok köteles benyújtani az önerő tényleges
kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat.

4. Vállalom, hogy
a) a projekt megvalósításával hozzájárulok a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű
élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, célokhoz, ezen
keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez;
b) a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozom a projektet;
c) a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a támogatói okirat hatályba lépését
követően is biztosítom, továbbá a projekt megfelel a reális és takarékos költségvetés előírásának;
d) az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelőn igazolom a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a fejlesztés alapjául szolgáló
tevékenységhez szükséges ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni viszonyokat;
e) a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartom, a projekt által érintett területen a védett természeti és
kulturális értékeket megőrzöm, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetem;
f) amennyiben közbeszerzési eljárást folytatok le, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései, valamint a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései szerint járok el;
g) a fenntartási kötelezettség időtartama alatt (a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig) a támogatott beruházást, gépet, eszközt,
létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használom, üzemeltetem;
h) a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett a projekt megfelel az Európai Parlament és
a Tanács 2013. december 17-i az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU
rendelet 71. cikkében foglaltaknak;

II. Tájékoztató a központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, illetve
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjeire vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról:
Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és
a 352/78/EGK, a165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, valamint a Támogatási törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok pénzügyi évre vonatkozóan
évente,
illetve
naptári
évre
vonatkozóan
negyedévenként
közzétételre
kerülnek
a
Kincstár
honlapján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak).
I. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár 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).
II. Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok
1 Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a
nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme, összege,
c) az a) és b) pontban meghatározott alapból kifizetett támogatások együttes összege, és ezek pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.
2) A központi költségvetésből, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai
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Halászati Alapból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján visszafizetett támogatás
összege, jogcímenként.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösség és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei
feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait,
- az I. és II. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig kell elérhetőnek maradniuk a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
weboldalon, 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 irányelvnek megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 14. § b) pontja alapján kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat
helyesbítését, továbbá az Info tv. 15. §-a alapján kérheti, hogy a Kincstár az általa kezelt, illetve feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről tájékoztatást adjon,
- amennyiben az I. és II. pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak
orvoslására a Közösség és a tagállami jogrendszer szabályai - az Info tv. 22. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés szabályai - által
biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem: Igen
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