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Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
J-Külterületi helyi közutak fejlesztése és

önkormányzati utak kezelését biztosító gépek
beszerzése-TK-WEB

1825728180

1 Azonosítási információ

Ügyfél-azonosító szám: 1005374678 Iratazonosító: 1825728180
Megszemélyesített adatok
betöltésének időpontja: 2017.01.30 12:15:13

Utolsó mentés időpontja: 2017.01.30 12:22:41

Kérelem beadásának időpontja: 2017.01.30 12:22:41 Utolsó támogatási kérelem
iratazonosítója: 1825678030

2 Ügyfél adatai
Előtag:
Név: Lajosmizse Város 
Cégforma: Önkormányzata

3 Benyújtó ügyfél
Benyújtó ügyfél-azonosító száma: 1005350245
Előtag: Benyújtó

neve:
Dodonka Csaba

Cégforma:

4 Kapcsolattartási információ
Név: Dodonka Csaba
Beosztás: Pályázati referens
Telefonszám: +3670/230-6139
E-mail cím: dodonka.csaba@lajosmizse.hu

5 Ügyféladatok

Ügyféladatok:

Ügyfél-azonosító: 1005374678
Név: Lajosmizse Város Önkormányzata
Támogatást igénylő típusa: Önkormányzat

ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok:

Áfa levonási jog? 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.

A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult vagyok? nem

Ügyfél jellemzők:

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

igen

Kettős könyvvitelt alkalmaz? nem
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Ügyféladatok:

Ügyfél-azonosító: 1003270428
Név: Felsőlajos Község Önkormányzata Önkormányzat
Támogatást igénylő típusa: Önkormányzat

ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok:

Áfa levonási jog? A - Bruttó - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül
figyelembevételre.

A tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre jogosult vagyok? nem

Ügyfél jellemzők:

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

igen

Kettős könyvvitelt alkalmaz? nem

6 Ügyfél kiegészítő adatok

Ügyfél kiegészítő adatok

Név: Felsőlajos Község Önkormányzata Önkormányzat Ügyfél-azonosító: 1003270428
Kérdés Válasz
1 . Alkalmazottak átlaglétszáma: 1
2 . Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően: 1

Név: Lajosmizse Város Ügyfél-azonosító: 1005374678
Kérdés Válasz
1 . Alkalmazottak átlaglétszáma: 18
2 . Vállalt teljes alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően: 18

7 Kérelemadatok

Projektre vonatkozó alap információk:

A projekt konzorciumban valósul meg? igen
Projekt címe: Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és

Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében
Projekt rövid összefoglalója: A projekt során konzorciumi formában megvalósításra kerül több

útszakasz fejlesztése, illetve erőgép és függesztett munkagépek
beszerzése. A projekt megvalósításának helyszínei Lajosmizse és
Felsőlajos külterületein helyezkednek el. A projekt eredményeképpen a
térségi vállalkozások, gazdasági tevékenységet végző személyek, illetve
magánszemélyek elérhetőbbé válnak. Ezáltal a gazdasági növekedésük
fellendül, amely generálja a térség versenyképességének növekedését is.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: A konzorcium 2 célterületre pályázik. Az 1. célterület esetén helyi,
külterületi utak fejlesztése történik meg. A beruházás összesen 5 hrsz.
alatt lévő utat érint. Ebből 2 db (0271 és 0260/2) Lajosmizse területén, 3
db pedig Felsőlajos területén fekszik. Az előbbiek esetén a már meglévő
aszfaltburkolat marása utáni új aszfaltréteg elterítése történik meg a
lajosmizsei vásártér körül L alakban. Ennek keretében összesen 713,03
m út kap új aszfaltburkolatot. Meglévő burkolat szükséges mértékű
marása után hengerelt aszfalt kopóréteg készül AC-11 jelű keverékből 6
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cm vtg.-ban. Ez alatt épül 2 cm vastagságban az AC-8 jelű kiegyenlítő
réteg. Nyomvonal korrekció nem lett tervezve, tehát burkolatszélesítés
nem épül, a meglévő útburkolat 5 m széles. A beruházás építési
engedélyhez nem kötött. A felsőlajosi területet 2 részre lehet bontani. Az
egyik a 035 hrsz. Az útszakasz (amely az 5-ös út csatlakozásától tart a
vasúti átjáróig - 182,55 méter) engedély nélkül végezhető tevékenység
során kerül felújításra, ugyanis ott a meglévő, de nagyon leromlott
állapotú aszfaltrétegre kerül rá egy új burkolat. A meglévő útburkolat 5,5
m széles a teljes hosszon. Aszfalt kiegyenlítőréteg készítése változó, de
átlag 2,0 cm vtg-ban, amire 6,0 vastag AC-11 jelű kopóréteg épül. A
további 2 hrsz: 046 és 050. Ezeket egy már a 2016. év elején elkészített
útalap fed. Erre épül 5,5 méter széles aszfalt burkolat. Ez a szakasz
építési engedélyhez kötött, amellyel kapcsolatos eljárás a pályázat
benyújtása előtt már elindult. A projekt során vízjogi létesítési engedély
nem szükséges. Árkok, vízi létesítmények kiépítése nem releváns,
ugyanis azok már korábban kiépítésre kerültek. 

Nem támogatható tevékenység bemutatása: Nem releváns
A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása A projekt megvalósítási során a konzorcium a költséghatékonyság elveit

tartotta szem előtt. Azaz egy előre meghatározott eredményt (amely a
fejlesztéssel érintett külterületi utak felújításával a gazdasági élet
szereplőinek versenyképességének növelése, a vásárlók kényelmesebb
közlekedése, stb., amely egy megfelelő útburkolattal érhető el) a lehető
legalacsonyabb árú, de minőségileg kifogástalan alapanyagok és
technológia felhasználásával érjük el. Ezzel összhangban a tervező
kiválasztása során 3 árajánlat került bekérésre és a legalacsonyabb árat
kérő ajánlattevővel kötöttek szerződést az önkormányzatok. Továbbá a
kivitelezés során is a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően az
ÉNGY szerint történik a költségek meghatározása, illetve a kivitelező
kiválasztása közbeszerzéssel. Ezen felül az útszakaszokkal
kapcsolatban: Lajosmizsei útszakaszok: a meglévő útszakaszra csak
ráépítésre kerül az új, tehát nem kerül felszedésre a teljes aszfalt, illetve
az útalap, amellyel jelentős költséget takarítunk meg. Ezen felújítások
nem engedélykötelesek, amely szintén költséghatékony. Ezen felül az út
szélességét sem növeljük meg. Felsőlajos: A 035 hrsz út szintén
engedélymentesen végezhető beruházás, szintén nem kerül szélesítésre
az út. A 046 hrsz úton a már meglévő útalapra kerül egy aszfaltréteg. A
meglévő útalap 5,9 m széles, azonban erre -költséghatékonysági
okokból- csupán egy 2 sávos forgalmat kielégítő 5,5 méteres aszfaltréteg
kerül. 

Projektre vonatkozó kiegészítő információ
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.08.31.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2018.12.31.
Források bemutatása
Igényelt támogatás (Ft) 80 289 663,00
Önerő - Saját forrás (Ft): 26 763 221,00
Önerő - Egyéb támogatás (Ft) 0,00
Költségek bemutatása
Projekt teljes költsége (Ft): 107 052 884,00
Projekt elszámolható költsége (Ft): 107 052 884,00
Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 0,00

8 Kérelem kiegészítő adatok

Kérelem kiegészítő adatok

Kérdés Válasz
A projekt illeszkedik az érintett település rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek
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Kérdés Válasz
hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz? Ha igen, ne feledje csatolni az
erről szóló jegyzői nyilatkozatot!

igen

A fejlesztés előtti foglalkoztatotti létszám: 19
A foglalkoztatotti létszám a fejlesztést követően: 19

9 Megvalósítási hely

Megvalósítási helyre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely sorszáma: Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

01 igen
02 igen
03 igen

Megvalósítási hely részletes adatai
Megvalósítási hely

sorszáma:
Település: Közterület neve Közterület típusa Házszám Helyrajzi szám

01 Lajosmizse 0271, 0260/2
02 Felsőlajos 035
03 Felsőlajos 046
03 Felsőlajos 050
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Tevékenységre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely
sorszáma:

01

Tevékenység sorszáma: 01
Célterület kiválasztása: 1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Tevékenység kiválasztása: 1.II.a. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező

helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése
Tevékenység megnevezése: Leromlott aszfalt burkolatú út, burkolatának cseréje
Tevékenység mennyisége: 1
Mértékegység: db
Adott tevékenységhez
kötődő adatok és
információk:

Leromlott aszfalt burkolat marása után új aszfaltréteg elhelyezése a lajosmizsei vásárteret L alakban körül ölelő
utakon.

Ügyfél-azonosító:: 1005374678
Támogatás mértéke (%): 75

Fókuszterület: 6/B

Megvalósítási hely
sorszáma:

02

Tevékenység sorszáma: 02
Célterület kiválasztása: 1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Tevékenység kiválasztása: 1.II.a. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező

helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése
Tevékenység megnevezése: Leromlott állapotú, meglévő aszfaltburkolat cseréje
Tevékenység mennyisége: 1
Mértékegység: db
Adott tevékenységhez
kötődő adatok és
információk:

Felsőlajos 035 hrsz- (5-ös úttól a vasúti átjáróig tartó szakasz). Meglévő aszfaltburkolat marása után új aszfaltburkolat
elhelyezése.

Ügyfél-azonosító:: 1005374678
Támogatás mértéke (%): 75

Fókuszterület: 6/B

Megvalósítási hely
sorszáma:

03

Tevékenység sorszáma: 03
Célterület kiválasztása: 1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Tevékenység kiválasztása: 1.II.a. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező

helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése
Tevékenység megnevezése: 2016. évi elején kialakított, de leromlott útalapra aszfaltréteg lefektetése
Tevékenység mennyisége: 1
Mértékegység: db
Adott tevékenységhez
kötődő adatok és
információk:

Felsőlajos 046 és 050 hrsz-en meglévő útalapra aszfaltréteg elhelyezése. Engedélyköteles tevékenység.

Ügyfél-azonosító:: 1005374678
Támogatás mértéke (%): 75

Fókuszterület: 6/B

Megvalósítási hely
sorszáma:

01
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Tevékenység sorszáma: 04
Célterület kiválasztása: 2. célterület: Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek

beszerzése
Tevékenység kiválasztása: 2.c. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását

biztosító erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek
Tevékenység megnevezése: Erőgépek és függesztett munkagépek beszerzése.
Tevékenység mennyisége: 5
Mértékegység: db
Adott tevékenységhez
kötődő adatok és
információk:

1 db erőgép (traktor) és 4 db függesztett munkagép beszerzése (padkakasza, hótoló, szárzúzó és sószóró

Ügyfél-azonosító:: 1005374678
Támogatás mértéke (%): 75

Fókuszterület: 6/B

Megvalósítási hely
sorszáma:

02

Tevékenység sorszáma: 05
Célterület kiválasztása: 2. célterület: Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek

beszerzése
Tevékenység kiválasztása: 2.c. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását

biztosító erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek
Tevékenység megnevezése: Erőgép és függesztett munkagépek beszerzése
Tevékenység mennyisége: 6
Mértékegység: db
Adott tevékenységhez
kötődő adatok és
információk:

1 db erőgép (traktor) és 5 db függesztett munkagép (hótoló, sószóró, padkakasza, szárzúzó, vonólap) beszerzése

Ügyfél-azonosító:: 1003270428
Támogatás mértéke (%): 75

Fókuszterület: 6/B

10 Tevékenység kiegészítő adatok

Tevékenység kiegészítő adatok

Hivatkozási azonosító:
0101 Leromlott aszfalt burkolatú út, burkolatának cseréje
Kérdés / Válasz
1 . 1. célterület - Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység szerepel a kérelemben? Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. a) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
2 . 1. célterület - A projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást? Ha igen, akkor kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. g) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
3 . 1. célterület -  A projekthez kapcsolódik kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése?
nem
4 . 1. célterület -  I.a tevékenység megvalósítása esetén a tervezés és megvalósítás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai
szerint történik?
nem releváns
5 . 1. célterület - Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
kevesebb, mint 5 db
Hivatkozási azonosító:
0202 Leromlott állapotú, meglévő aszfaltburkolat cseréje
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Kérdés / Válasz
1 . 1. célterület - Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység szerepel a kérelemben? Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. a) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
2 . 1. célterület - A projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást? Ha igen, akkor kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. g) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
3 . 1. célterület -  A projekthez kapcsolódik kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése?
nem
4 . 1. célterület -  I.a tevékenység megvalósítása esetén a tervezés és megvalósítás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai
szerint történik?
nem releváns
5 . 1. célterület - Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
kevesebb, mint 5 db
Hivatkozási azonosító:
0303 2016. évi elején kialakított, de leromlott útalapra aszfaltréteg lefektetése
Kérdés / Válasz
1 . 1. célterület - Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység szerepel a kérelemben? Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. a) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
igen
2 . 1. célterület - A projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást? Ha igen, akkor kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. g) pontja szerint
járjon el az engedélyezéssel kapcsolatosan!
nem
3 . 1. célterület -  A projekthez kapcsolódik kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése?
nem
4 . 1. célterület -  I.a tevékenység megvalósítása esetén a tervezés és megvalósítás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai
szerint történik?
nem releváns
5 . 1. célterület - Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
kevesebb, mint 5 db
Hivatkozási azonosító:
0104 Erőgépek és függesztett munkagépek beszerzése.
Kérdés / Válasz
1 . 2. célterület - Amennyiben a projekt erőgép (traktor) beszerzésére irányul, a támogatási kérelem benyújtásakor már alkalmazásában áll erőgépet
kezelő személyzet?
igen
2 . 2. célterület - Amennyiben a projekt erőgép (traktor) beszerzésére irányul, vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmaz
erőgépet kezelő személyzetet?

3 . 2. célterület - Erőgép (traktor) önálló beszerzése esetén rendelkezik utak kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott
és/vagy függesztett munkagéppel?
nem releváns
4 . 2. célterület - Vállalja, hogy a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi
létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig legalább 1 fő foglalkoztatás bővítést megvalósít?
nem
Hivatkozási azonosító:
0205 Erőgép és függesztett munkagépek beszerzése
Kérdés / Válasz
1 . 2. célterület - Amennyiben a projekt erőgép (traktor) beszerzésére irányul, a támogatási kérelem benyújtásakor már alkalmazásában áll erőgépet
kezelő személyzet?
igen
2 . 2. célterület - Amennyiben a projekt erőgép (traktor) beszerzésére irányul, vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmaz
erőgépet kezelő személyzetet?

3 . 2. célterület - Erőgép (traktor) önálló beszerzése esetén rendelkezik utak kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott
és/vagy függesztett munkagéppel?
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nem releváns
4 . 2. célterület - Vállalja, hogy a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi
létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig legalább 1 fő foglalkoztatás bővítést megvalósít?
nem

11 Építés

Építés:
Építés

sorszáma
Hivatkozási
azonosítója

Építés jellege: Építés rövid leírása Engedély
köteles?

Engedély
típusa?

Támoga-
tási

mértéke
(%)

01 0101 Felújítás Lajosmizse 0271 hrsz és 0260/2 hrsz. út burkolatának
cseréje. A régi aszfaltburkolat marása után új
aszfaltréteg elhelyezése.

nem 75

02 0202 Felújítás A Felsőlajoson található, 5-ös számú főútról nyíló 035
hrsz. külterületi út jelenlegi aszfaltrétegének marása után
új aszfaltburkolatot kap.

nem 75

03 0303 Új építés A felsőlajosi 046 és 050 hrsz külterületi út a 2016. év
elején egy zúzalékolt burkolatot kapott, amely sajnos
ilyen rövid idő alatt is leromlott állapotúvá vált,
hehehupás, göröngyös. Így azt aszfaltburkolattal kell
ellátni amely során a meglévő útalap nem fog változni.

igen Építési
engedély

75

Munkanem adatok:
Építés

sorszám
Munka-

nem
kódja

Munkanem megnevezése Költségtípus Költség-kategória

Munkanemre
tervezett nettó

kiadás összesen
(Ft):

Munkanemre
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)

01 63 Bitumenes alap és
makadámburkolat készítése

Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

35977707 35977707 27 9713981 45691688 0 34268766
01 21 Irtás, föld- és sziklamunka Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

4976607 4976607 27 1343684 6320291 0 4740218
01 61 Útburkolatalap és

makadámburkolat készítése
Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

889452 889452 27 240152 1129604 0 847203
01 68 Útpályatartozékok építése Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

238813 238813 27 64480 303293 0 227470
02 63 Bitumenes alap és

makadámburkolat készítése
Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

7755355 7755355 27 2093946 9849301 0 7386976
02 21 Irtás, föld- és sziklamunka Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

841165 841165 27 227115 1068280 0 801210
02 68 Útpályatartozékok építése Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

109896 109896 27 29672 139568 0 104676
03 61 Útburkolatalap és

makadámburkolat készítése
Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

28380 28380 27 7663 36043 0 27032
03 21 Irtás, föld- és sziklamunka Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

1718269 1718269 27 463933 2182202 0 1636651
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Építés
sorszám

Munka-
nem
kódja

Munkanem megnevezése Költségtípus Költség-kategória

Munkanemre
tervezett nettó

kiadás összesen
(Ft):

Munkanemre
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)

03 63 Bitumenes alap és
makadámburkolat készítése

Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

12481248 12481248 27 3369937 15851185 0 11888389
03 68 Útpályatartozékok építése Építmények rekonstrukciója, fejlesztése Beruházáshoz kapcsolódó költségek

98160 98160 27 26503 124663 0 93497

Építési tételek:
Építés sorszáma Tétel ÉNGY azonosítója Tétel mennyisége: Tétel mennyiségi egysége: A tétel nem elszámolható?

01 630010690202 3728.35 m2 nem
01 630010690226 20505.93 m2 nem
01 210110016801 28 db nem
01 210071729872 155 m3 nem
01 210060016056 46.2 m3 nem
01 210082245245 46.2 m3 nem
01 210040015663 465 m2 nem
01 210080016263 465 m2 nem
01 210082245245 232.5 m3 nem
01 210082245245 93 m3 nem
01 610022641771 93 m3 nem
01 631022331420 75 m3 nem
01 210082245245 75 m3 nem
01 631022332565 223.7 m3 nem
01 210082245245 223.7 m3 nem
01 680010693960 2 db nem
01 680010694001 2 db nem
01 680022338264 2 db nem
01 680022339143 2 db nem
01 210040015726 1400 m3 nem
01 210082245245 280 m3 nem
01 210080016263 1400 m2 nem
01 680032340601 85 m2 nem
02 630010690202 1134.436 m2 nem
02 210110016762 6.8 db nem
02 210071729872 14 m3 nem
02 210060016056 36 m3 nem
02 210082245245 36 m3 nem
02 210040015726 38 m3 nem
02 210082245245 38 m3 nem
02 210080016263 380 m2 nem
02 631022331420 23 m3 nem
02 210082245245 23 m3 nem
02 631022332565 68 m3 nem
02 210082245245 68 m3 nem
02 680010693960 2 db nem
02 680010694001 2 db nem
02 680022338264 2 db nem
02 680022339143 2 db nem
02 680032340601 21.96 m2 nem
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Építés sorszáma Tétel ÉNGY azonosítója Tétel mennyisége: Tétel mennyiségi egysége: A tétel nem elszámolható?
03 610010674714 11 m3 nem
03 210110016762 2.2 db nem
03 210060016056 156 m3 nem
03 210082245245 156 m3 nem
03 210080016263 800 m2 nem
03 210082245245 80 m3 nem
03 210040015726 80 m3 nem
03 631022331420 45.3 m3 nem
03 210082245245 45.3 m3 nem
03 631022332565 136 m3 nem
03 210082245245 136 m3 nem
03 680032340601 48 m2 nem

12 Árajánlatos és egyéb kiadások

Tétel általános adatai:

Sorszám: 1
Sorszám: 1
Árajánlatos tétel megnevezése: Tervezés-Lajosmizse
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: A lajosmizsei fejlesztések tervezési díja
Hivatkozási azonosítója: 0101
Költségtípus: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Költségkategória: Projektelőkészítés költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 11576943203
Nettó egységár (Ft): 450000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 450000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 450000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 121500
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 571500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 428625
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat.

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 64093909323
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 495000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 64602954323
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 500000

Sorszám: 2
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Sorszám: 2
Árajánlatos tétel megnevezése: Tervezés-Felsőlajos
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: A felsőlajosi útszakaszokat érintő tervek elkészítésének költsége
Hivatkozási azonosítója: 0202
Költségtípus: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Költségkategória: Projektelőkészítés költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 11576943203
Nettó egységár (Ft): 380000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 380000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 380000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 102600
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 482600
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 361950
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 64093909323
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 400000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 64602954323
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 450000

Sorszám: 3
Sorszám: 3
Árajánlatos tétel megnevezése: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: A Lajosmizse és Felsőlajos által benyújtandó pályázat útfelújításra vonatkozó

projekteleméhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
Hivatkozási azonosítója: 0101
Költségtípus: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Költségkategória: Projektelőkészítés költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 22733753206
Nettó egységár (Ft): 880000
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Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 880000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 880000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 237600
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 1117600
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 838200
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat.

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 14060083206
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 1000000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23383832206
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 900000

Sorszám: 4
Sorszám: 4
Árajánlatos tétel megnevezése: Fenntarthatósági és üzemeltetési terv
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: A Lajosmizse és Felsőlajos alkotta konzorcium által, a 2. célterületben megpályázni

kívánt gépekhez kapcsolódó fenntarthatósági és üzemeltetési terv elkészítése
Hivatkozási azonosítója: 0104
Költségtípus: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
Költségkategória: Projektelőkészítés költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 22733753206
Nettó egységár (Ft): 300000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 300000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 300000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 81000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 381000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 285750
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 14060083206
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 400000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23383832206
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 500000

Sorszám: 5
Sorszám: 5
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Árajánlatos tétel megnevezése: Műszaki ellenőri tevékenység
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: A konzorcium által megvalósított építési beruházás során alkalmazott műszaki ellenőr

díja
Hivatkozási azonosítója: 0303
Költségtípus: Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Költségkategória: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 840000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 840000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 840000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 226800
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 1066800
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 800100
Árajánlat elfogadásának indoklása: 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:

Sorszám: 6
Sorszám: 6
Árajánlatos tétel megnevezése: Projektmenedzsment
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: A projekt során szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása házon belüli

alkalmazott(akk)al.
Hivatkozási azonosítója: 0101
Költségtípus: Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költség
Költségkategória: Projektmenedzsment költség
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

igen

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 397700
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Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 397700
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 397700
Áfa kulcs: 0
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 0
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 397700
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 298275
Árajánlat elfogadásának indoklása: Házon belüli alkalmazott, ellenajánlat nem releváns

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

Sorszám: 7
Sorszám: 7
Árajánlatos tétel megnevezése: Közbeszerzés
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: A projekt során keletkező beruházásokhoz szükséges közbeszerzés lebonyolítása
Hivatkozási azonosítója: 0101
Költségtípus: Közbeszerzés költsége
Költségkategória: Projektelőkészítés költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 700000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 700000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 700000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 189000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 889000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 666750
Árajánlat elfogadásának indoklása: 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:

Sorszám: 8
Sorszám: 8
Árajánlatos tétel megnevezése: Tájékoztatás és nyilvánosság
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Árajánlatos tétel részletes kifejtése: A projekt megvalósítása során kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság
Hivatkozási azonosítója: 0101
Költségtípus: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Költségkategória: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 350000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 350000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 350000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 94500
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 444500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 333375
Árajánlat elfogadásának indoklása: 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:

Sorszám: 9
Sorszám: 9
Árajánlatos tétel megnevezése: Erőgép (traktor)-Lajosmizse
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: Chery Zoomlion RK504 típusú fülkés traktor
Hivatkozási azonosítója: 0104
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 5158000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 5158000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 5158000
Áfa kulcs: 27
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Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 1392660
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 6550660
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 4912995
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat.

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 5338000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 5270000

Sorszám: 10
Sorszám: 10
Árajánlatos tétel megnevezése: Padkakasza-Lajosmizse
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: GargenGo AGL 165 padkakasza
Hivatkozási azonosítója: 0104
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 590909
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 590909
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 590909
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 159545
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 750454
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 562841
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 607541
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 614685

Sorszám: 11
Sorszám: 11
Árajánlatos tétel megnevezése: Hótoló-Lajosmizse
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: GardenGo SP200 hótoló
Hivatkozási azonosítója: 0104
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
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Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 831811
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 831811
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 831811
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 224589
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 1056400
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 792300
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 1043922
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 1063038

Sorszám: 12
Sorszám: 12
Árajánlatos tétel megnevezése: Szárzúzó-Lajosmizse
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: GardenGo TMC 180 szárzúzó
Hivatkozási azonosítója: 0104
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 406850
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 406850
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 406850
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 109849
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 516699
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Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 387525
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 412650
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 423124

Sorszám: 13
Sorszám: 13
Árajánlatos tétel megnevezése: Sószóró-Lajosmizse
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: Cosmo PS500 sószóró
Hivatkozási azonosítója: 0104
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 379134
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 379134
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 379134
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 102366
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 481500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 361125
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 419703
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 404419

Sorszám: 14
Sorszám: 14
Árajánlatos tétel megnevezése: Erőgép (traktor)- Felsőlajos
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: Chery Zoomlion RK504 traktor
Hivatkozási azonosítója: 0205
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem
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Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 4820000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 4820000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 4820000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 1301400
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 6121400
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 4591050
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 5013000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 4986000

Sorszám: 15
Sorszám: 15
Árajánlatos tétel megnevezése: Hótoló-Felsőlajos
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: GardenGO SP 200 hótoló
Hivatkozási azonosítója: 0205
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 831811
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 831811
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 831811
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 224589
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 1056400
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 792300
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat
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Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 1043922
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 1063038

Sorszám: 16
Sorszám: 16
Árajánlatos tétel megnevezése: Sószóró-Felsőlajos
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: Cosmo PS500 sószóró
Hivatkozási azonosítója: 0205
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 379134
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 379134
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 379134
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 102366
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 481500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 361125
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 419703
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 404419

Sorszám: 17
Sorszám: 17
Árajánlatos tétel megnevezése: Padkakasza-Felsőlajos
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: GardenGo AGL165 padkakasza
Hivatkozási azonosítója: 0205
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75
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ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 590909
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 590909
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 590909
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 159545
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 750454
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 562841
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 607541
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 614685

Sorszám: 18
Sorszám: 18
Árajánlatos tétel megnevezése: Szárzúzó-Felsőlajos
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: GardenGo TMC 180 szárzúzó
Hivatkozási azonosítója: 0205
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 406850
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 406850
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 406850
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 109849
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 516699
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 387525
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 412650
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Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 423124

Sorszám: 19
Sorszám: 19
Árajánlatos tétel megnevezése: Vonólap-Felsőlajos
Árajánlatos tétel részletes kifejtése: CZTL 250 Vonólap (gréder)
Hivatkozási azonosítója: 0205
Költségtípus: Új gépek és berendezések vásárlása
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 75

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 12609046219
Nettó egységár (Ft): 570000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 570000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 570000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 153900
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 723900
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 542925
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legjobb ajánlat

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10376623219
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 698000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 12878561213
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 712000

13 Megvalósíthatósági tanulmány és fenntartási és üzemeltetési terv

Megvalósíthatósági tanulmány és fenntartási és üzemeltetési terv

1. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése
1 . M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014.
évi adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

2 . M02.1. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével, hogy a fejleszteni kívánt úton/útszakaszon hányszor történt karbantartás
2016-ban?
nem történt karbantartás
3 . M02.2. - indokoltság - Kérjük, hogy mutassa be a támogatási kérelem benyújtása kori műszaki állapotát a fejleszteni kívánt útnak/útszakasznak!
Lajosmizse: A tervezett fejlesztés 2 db helyrajzi számú útszakaszt érint, amelyek egymásra merőlegesek és a lajosmizsei vásárteret ölelik át. Ezek a
hrsz-ek: 0260/2 és a 0271. Az előbbi a Kölcsey utca folytatása külterületi szakaszon, melynek felújítandó hossza 280 m. Utóbbi a Görgey utca
folytatása külterületen 456 m hosszan. Ezek a szakaszok jelenleg aszfaltburkolattal rendelkeznek, amelyek felülete nagyon leromlott állapotban van.
Az útburkolat több helyen kátyús, nagyon lassú haladásra készteti a vásárra érkezőket. Az út göröngyös, nehezen járható. A szakasz nem
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járhatatlan, de nehézkes a haladás. Ez rendkívül balesetveszélyes, illetve az emberi balesetveszély mellett jelentős anyagi kárt is okozhat.Az utakat
bokrok, fák szegélyezik. Felsőlajos: 3 hrszt érint a fejlesztés. 035 hrsz: az 5. sz. főútról leágazó útszakasz, amelyen jelenleg 200 méter hosszan van
meglévő szilárdburkolatú út (aszfalt). Az útszakaszon mindkét oldalon szikkasztó vápa oldja mega a csapadék elszikkasztását. Ennek folytatásaként
kialakításra került már korábban megfelelő minőségű aszfaltozott út, amelyet a jelenlegi fejlesztés nem érint. Ezen út folytatásaként azonban útalap
került kialakításra a korábbi években (046 hrsz és 050 hrsz), amely jelenleg kisméretű murvával fedett (zúzalékolt). Ez sajnos nagyon göröngyös,
hepe-hupás lett az évek során, amely a haladást lényegesen lassítja. Az esős, saras időben a gépjárművek ?elhordják? innen a kisméretű köveket.
Illetve az eső el is mossa azokat.
4 . M03. - Indokoltság - Abban az esetben, ha a pályázatában szerepel egyoldali, vagy kétoldali útárok kialakítása, az(ok) csatlakozik/-nak-e vízi
létesítményhez? Ha igen, kérjük, mutassa be!
Nem releváns.
5 . M04. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt út/útszakasz szerepét!
bekötőút, gazdasági út
6 . M05.1. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a település(ek)hez kapcsolódó külterületi utak hosszát! (km)
271.15

7 . M05.2. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a település(ek)hez kapcsolódó külterületi, burkolattal fedett utak hosszát! (km)
22.62

8 . M05.3. - Indokoltság - Kérjük, az előző két mező adataiból számolja ki és adja meg a burkolattal fedett utak arányát a település(ek) külterületének
úthálózatához viszonyítva! (%)
8.34

9 . M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá
mutassa is be őket! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

10 . M07. - A fejlesztés részletes ismertetése - Kérjük, mutassa be az adott infrastrukturális fejlesztést az alábbiak alapján:
-az adott út/útszakasz részletes műszaki tartalmának ismertetése (koronaszélesség, sávok száma, hossza, esetleges műtárgyak megnevezése és
száma, út al- és felépítménye, esetleges csomópontok és leágazások száma, padkaszélesség, kitérőöblök);
- a fejlesztéssel kapcsolatos egyéb beruházások ismertetése; - növénytelepítés, árkok építése, csator-nák építése, stb.;
Lajosmizse:2 útszakasz (0271 hrsz és 0260/2 hrsz), amelyek körülölelik L alakban a lajosmizsei vásárteret. Az útszakaszokon jelenleg meglévő
útburkolat van, amely felújításra szorul, hiszen elöregedett, kátyús, púpos, tehát tönkrement. A tervezett burkolat felújítás a meglévő útburkolat
nyomvonalára épül. Nyomvonal korrekció nem lett tervezve, tehát burkolatszélesítés nem épül, hiszen ez a 2 sávos út kielégíti a ?fogyasztói
igényeket?. A meglévő útburkolat 5,0 m széles. Szegélyek nincsenek. Az útkorona 8,0 méter széles a meglévő szikkasztóvápákhoz igazodva.
Meglévő burkolat marása után hengerelt aszfalt kopóréteg készül AC-11 jelű keverékből 6 cm vtg.-ban. Ez alatt épül 2 cm vastagságban az AC-8 jelű
kiegyenlítő réteg. Iránytörés van 4 db. A Görgey utca burkolatának végétől (0271 hrsz) a vásár tér első kapubejárójáig a szelvényezés szerinti jobb
oldalon nemesített padka épül 1,5 szélességben, 20 cm vastagságban, a gyalogos forgalom számára. A vásártéri kapubejárók (6 db) 3,0 méter
hosszon, 6,0 méter szélességben, 3,0 méter sugarú lekerekítőívekkel a fő pályával azonos módon megerősítésre kerülnek. Egyéb beruházás nem
lesz (növény, árok, stb). Felsőlajos: 3 helyrajzi szám(035, 046 és 050). Az első útszakasz (amely az 5-ös út csatlakozásától tart a vasúti átjáróig -
182,55 méter) engedély nélkül végezhető tevékenység során kerül felújításra, ugyanis ott egy meglévő, de nagyon leromlott állapotú aszfaltrétegre
kerül rá egy új burkolat. A tervezett burkolat felújítás a meglévő útburkolat nyomvonalára épül. Nyomvonal korrekció nem lett tervezve.
Burkolatszélesítés nem épül. A meglévő útburkolat 5,5 m széles a teljes hosszon. Szegélyek nincsene. Az útkorona 9,5 méter széles a meglévő
szikkasztóvápákhoz igazodva. A meglévő útburkolat teherbírása jó ezért visszamarás után burkolat-megerősítés épül. Marás után hengerelt aszfalt
kiegyenlítőréteg készítése változó, de átlag 2,0 cm vtg-ban, amire 6,0 vastag AC-11 jelű kopóréteg épül. Az útszakaszon jelenleg kiépített zárt
csapadékvíz elvezető csatornahálózat nincs és tervezve se lett.Az útburkolat mindkét oldalán meglévő vápás felületen szikkad el a csapadékvíz. A
vasúti átjáró után egy szakasz újra lett aszfaltozva a korábbiakban, így annak felújítása nem szükséges. Ezután az út folytatásában található a 046
hrsz. (050 hrsz.) szakasz, amely 2016. év elején felújításra került (fagyvédő, útalap réteget kapott). Így a jelen projekt keretében ennek
aszfaltréteggel történő ellátása történik meg. A már megépült zuzalékolt felület 5,9 méter, az útkorona 7,5 méter széles. Erre épül 5,5 méter széles
aszfalt burkolat. Kapubejárók átépítését, felújítását a projekt nem tartalmazza. Az útszakaszon kiépített csapadékvíz szikkasztó útárok rendszer
üzemel. A terület jó szikkasztó képessége miatt nem kell ezen változtatni. Az érintett útszakasz mindkét oldalán van szikkasztó árok. Az útalap
építésekor a zöldfelület rendezés elkészült. Az érintett nyomvonalakon jelenleg műtárgy sincs. Új műtárgy nem került betervezésre.
11 . M08. - Költséghatékonyság - Kérjük, mutassa be, hogy a pályázó milyen megoldást/megoldásokat tervez megvalósítani annak érdekében, hogy
a tervezett beruházás tervezése és megvalósítása költséghatékonyan, a legkedvezőbb áron valósuljon meg! A 4. fejezettel összhangban
bemutatásra kell, hogy kerüljenek a projekt költséghatékonyságát meghatározó műszaki megoldások!
A projekt megvalósítási során a konzorcium a költséghatékonyság elveit tartotta szem előtt. Azaz egy előre meghatározott eredményt (amely a
fejlesztéssel érintett külterületi utak felújításával a gazdasági élet szereplőinek versenyképességének növelése, a vásárlók kényelmesebb
közlekedése, stb., amely egy megfelelő útburkolattal érhető el) a lehető legalacsonyabb árú, de minőségileg kifogástalan alapanyagok és technológia
felhasználásával érjük el. Ezzel összhangban a tervező kiválasztása során 3 árajánlat került bekérésre és a legalacsonyabb árat kérő ajánlattevővel
kötöttek szerződést az önkormányzatok. Továbbá a kivitelezés során is a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően az ÉNGY szerint történik a
költségek meghatározása, illetve a kivitelező kiválasztása közbeszerzéssel. Ezen felül az útszakaszokkal kapcsolatban: Lajosmizsei útszakaszok: a
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meglévő útszakaszra csak ráépítésre kerül az új, tehát nem kerül felszedésre a teljes aszfalt, illetve az útalap, amellyel jelentős költséget takarítunk
meg. Ezen felújítások nem engedélykötelesek, amely szintén költséghatékony. Ezen felül az út szélességét sem növeljük meg. Felsőlajos: A 035 hrsz
út szintén engedélymentesen végezhető beruházás, szintén nem kerül szélesítésre az út. A 046 hrsz úton a már meglévő útalapra kerül egy
aszfaltréteg. A meglévő útalap 5,9 m széles, azonban erre ? költséghatékonysági okokból- csupán egy 2 sávos forgalmat kielégítő 5,5 méteres
aszfaltréteg kerül. 
 
12 . M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, végezze el a fejlesztés részletes kockázatelemzését! Mutassa be, hogy milyen módon igyekszik a felmerült
kockázato(ka)t kezelni, illetve mit tesz azoknak csökkentése érdekében!
A műszaki kockázat nem jelentős jelen projektek esetében, hiszen egyrészt ezek már meglévő utak, így azok nyomvonalváltozásaiból adódó
telekviták nem jelentkezhetnek, másrészt nagyrészt engedély nélkül végezhető tevékenységek. Így ezek bonyolult műszaki megoldásokat nem
tartalmaznak. A költséghatékonyság vezérelt tervezés miatt az utak kialakítása egyszerű módszerekkel történik.Az engedélykötelesen felújítandó
útszakasz esetén sem jelentkezhetnek problémák, hiszen azok egy már korábbi projekt (zúzalékkal fedett útszakasz, útalap kialakítása) folytatása,
tehát a ?nehezén már túl van?. Az egyetlen kockázatot nem a műszaki kivitelezés nehézségében látjuk, hanem a kivitelező személyében. Ennek
kiválasztása közbeszerzés útján történik, amely egy viszonylag hosszadalmas folyamat. Így a nem megfelelő vállalkozó kiválasztása
bonyodalmakhoz vezethet. Amennyiben nem teljesít, vagy nem megfelelő teljesítés miatt szerződésbontás következhet be, amelynek eredményeként
új közbeszerzési eljárást kell indítani. Ennek elkerülése érdekében megfelelő referenciákkal rendelkező kivitelezőt kell kiválasztani, amelyet egy jól
előkészített piackutatás fog garantálni. Előfordulhatnak zúgolódások, szándékos akadályozása a munkálatoknak, stb. Ennek elkerülésére megfelelő
marketing tevékenységet kell folytatni, amellyel a fejlesztés leendő pozitív hatásait mutatják be mind a lakosok, mind a gazdasági szereplők
számára.Az utak felmarása során jelentkező esetleges rejtett hibák, pótmunkák, amelyek megnövelik a projekt költségeit. Ezt megelőzendő a tervező
a terepszemle során alaposan felmérte a terület. Az időjárási kockázat minden kivitelezést érint. Esős, fagyos időben nem lehet aszfaltozni, így ilyen
időszakokban a munka szünetelni fog. A projektre adott 24 hónapos megvalósítási idő biztosan nem forog veszélyben. A kockázatot lehet
csökkenteni: a kivitelezővel egy olyan időszak kiválasztása, amely alatt az éghajlati viszonyoknak megfelelően, kicsi az esélye extrém időjárási
körülményeknek. Ezen túl az időjárás előrejelzéseket folyamatosan követnünk kell és állandó kapcsolatban kell lenni a kivitelezőve.Az
alvállalkozókkal kapcsolatos kockázat: nem megfelelő alapanyag használata, vagy a szakértelem hiánya miatti minőségromlás. Az alvállalkozók
kiválasztására az önkormányzatoknak nincs közvetlen ráhatása. Így a fővállalkozóval kötött szerződésben kell foglalni megfelelő kötbéres tételeket,
amelyek őt arra sarkallják, hogy az alvállalkozóival kapcsolatban is hasonló kitételeket tegyen.
13 . M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia
alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során!
A lentiekben részletezve.

1. célterület esetén
M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi
adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Település neve: Lakosságszám (KSH. 2014.
jan. 1-jei adat alapján):

Lakosságszám alakulása (KSH.
2013-ról a 2014. évre vonatkozóan)

M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az
érintett település(ek) lakosságszámát és
annak alakulását a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

1 Lajosmizse külterület 3516 5

M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi
adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Település neve: Lakosságszám (KSH. 2014.
jan. 1-jei adat alapján):

Lakosságszám alakulása (KSH.
2013-ról a 2014. évre vonatkozóan)

M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az
érintett település(ek) lakosságszámát és
annak alakulását a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

2 Felsőlajos 864 6
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M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá mutassa
is be őket! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejleszteni
kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos
problémákat, továbbá mutassa is be őket! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

1 1. alapszolgáltatások könnyebb eléréséből
fakadó fejlesztési igények

Lajosmizse város lakosságának több, mint
30%-a külterületen él, míg Felsőlajos
esetén ez az arány majdnem eléri a
35%-ot. Ez nagyon magas aránynak

mondható, hiszen a 2011. évi népszámlálás
adatai szerint országosan a lakosság
csupán 3%-a él külterületen, így jelen

településeken a városhatáron kívül élők
alapszolgáltatásokhoz való könnyű

hozzáférése megkerülhetetlen társadalmi
igény. Emellett az 1993. évi III. tv. 57.§-a
szerinti alapszolgáltatásokat kötelezően

nyújtani kell. Így annak könnyű elérését a
külterületi lakosok számára is biztosítani

kell. Ilyen magas külterületi lakos
arányszám mellett a települések életében

elengedhetetlen a közutak megfelelő
minősége. Lajosmizse település külterületi
úthálózatának hossza 263.65 km, amelyből
a burkolattal fedett utak hossza 18.92 km.

Felsőlajos település külterületi
úthálózatának hossza 7.5 km, amelyből, a

burkolattal fedett utak hossza 3.7 km. Tehát
mindkét település esetén terjedelmes
úthálózatról beszélünk. A fejlesztéssel
érintett útszakaszok több lakóházat és

gazdasági tevékenységet végző személyt,
szervezeteket érint. Így az ő logisztikai

tevékenységük jobbá tétele elengedhetetlen
gazdaságilag és társadalmilag egyaránt.
Összességében elmondható, hogy az ott
lakóknak és az ott gazdálkodóknak nagy

szükségük van egy biztonságos, könnyen
járható és karbantartható útra, amely által
az utazásra fordított idejük csökkenése

mellett a komfortérzetük nő, illetve
gazdasági tevékenységük

költséghatékonyabb
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M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá mutassa
is be őket! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejleszteni
kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos
problémákat, továbbá mutassa is be őket! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

2 2. a gazdasági szereplők
szállítmányozásának könnyebbítéséből,

telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának
könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények

A felsőlajosi útszakasszal kapcsolatos
projekt több gazdasági tevékenységet

végző szervezetet is érint, amelyek nagy
telephellyel rendelkeznek, illetve

nagyméretű vállalkozások. Ez az eredője
annak, hogy nagy mennyiségű input

anyagot vásárolnak, illetve output terméket
állítanak elő. Ennek szállítmányozása a mai

korban, illetve az ottani közlekedési
lehetőségeknek megfelelően

tehergépjárművel történik és azon az egy
útszakaszon. Tehát létkérdés az ottani

vállalkozások számára a megfelelő
minőségű bevezető út megléte. Ez sajnos
az eddigiekben nem volt jelen, csak egy

bizonyos szakaszon (ezt a jelenlegi
fejlesztés nem érinti). Ebből adódóan az út

egy része rossz minőségű aszfalt, egy része
jó minőségű aszfalt, más része pedig

felújított, zúzalékkal fedett útszakasz. Egy
vállalkozás nem teheti azt meg, hogy adott

esetben esős időben nem szállítja a
termékeit, illetve nem vesz beszállítóitól

input anyagokat. Sajnos a jelenlegi
útszakaszon esős időben nehéz a

közlekedés, illetve megnő az anyagi és
személyi károk száma a sok kátyú és

göröngy miatt. Így jelentős anyagi kár is
keletkezhet egy esetleges teherautó

felborulás miatt (amelyre a felpúposodott
útszakasz sajnos lehetőséget ad). Ezen felül
itt található a Tanyacsárda nevű csárda is,
amely időszakosan jelentős mennyiségű

vendéget fogad, így a jobb
megközelíthetőségen keresztül az ő

marketing tevékenységüket is segítené a
beruházás.
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M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá mutassa
is be őket! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejleszteni
kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos
problémákat, továbbá mutassa is be őket! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

3 3. turisztikai attrakció könnyebb
megközelíthetőségéből fakadó igény

A projekt társadalmi hasznossága mellett
mindenképpen meg kell említeni gazdasági
hasznosságát. A gazdasági társaságoknak

okozott előnyökről a tanulmány többi
részében már beszámoltunk. Azonban van

olyan speciális gazdasági tevékenység,
amelynek némi társadalmi vetülete is van.
Ez pedig a turizmus. A turisztikai attrakciók
között kell megemlítenünk Felsőlajos esetén

a Magán Zoo Állatkertet, illetve a
Tanyacsárdát, hiszen mindkét helyszín nagy

sikernek örvend a látogatók körében. A
Tanyacsárda lovas telepén 110 ló és csikó
található. Fajtájuk szerint lipicai és magyar

félvér lovak, de nagyobb részük a lipicai
fajtához tartozik. Ezen állatok szolgáltatják a
legnagyobb attrakciót, hiszen időszakosan

itt komoly és nagy látogatót (pl: 600 fős
tribün) vonzó lovas bemutatókat tartani.

Példának okáért itt a közönség láthatja a
puszta ötöst, szamáridomítás és

négyesfogat hajtást is. A fejlesztéssel
érintett útszakaszok felújítása nagyban

segíti ezen attrakciók elérését. Így ezen két
gazdasági társaság versenyképessége is

növekedik, hiszen a könnyebb
megközelíthetőség több látogatót, vásárlót

jelent. Emellett pedig a marketing
tevékenységeiket is hatékonyabban tudják

végezni, hiszen a vevő könnyebben
elérhetővé válik.

M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá mutassa
is be őket! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejleszteni
kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos
problémákat, továbbá mutassa is be őket! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

4 4. a fejleszteni kívánt út/útszakasz
vízelvezetésből fakadó igények

A projekt nem tartalmaz vízelvezetéssel
kapcsolatos beruházást. A jelenlegi ál-lapot

kielégítő
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M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá mutassa
is be őket! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M06. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejleszteni
kívánt úttal/útszakasszal kapcsolatos
problémákat, továbbá mutassa is be őket! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

5 5. a projekt által érintett terület és a
település(ek) gazdasági fejlődése

szempontjából fakadó fejlesztési igények

Lajosmizse település gazdasági életében
jelentős szerepet játszanak a Vásártéren

tartandó vásárok. Ez sok fizetőképes
vásárlót vonzz, főleg helyieket és

környékbelieket. Minden hónap első
vasárnapján országos hírű állat és
kirakodóvásárt tartanak itt, amely

alkalmakkor megtelik a vásártér és jelentős
mennyiségű áru cserél gazdát. Ezzel

egyrészt növelik a város költségvetését
(bérleti díjak), másrészt a helyi lakosok

gazdasági növekedése is elindulhat.
Tekintettel arra, hogy a vidéki környezetben
sokan foglalkoznak mezőgazdasággal és

ezen belül állattenyésztéssel, ennek a
területnek a fejlesztése igen nagy

jelentőséggel bír. Továbbá minden héten
csütörtökönként a vásártér területén

malacpiac kerül megtartásra. A terület
megközelítése fontos tényező, hiszen a

nehéz megközelíthetőség nagyban
csökkenti a vásárlási szándékot, illetve az
eladók is kényelmesebb, konkurens helyet

kereshetnek portékáik értékesítésére.
Továbbá itt jelentős a gyalogos forgalom,

amelyet egy 1,5 méteres nemesített
padkával kívánunk megoldani a 0271 hrsz

számon a vásár 1. bejáratáig, amely szintén
a kényelmesebb megközelíthetőséget teszi

lehetővé. Felsőlajos fejlesztéssel érintett
külterületi újai több céget, és egy csárdát is
könnyebben megközelíthetővé, vonzóbbá

tesz. A csárda vendégeinek száma
fejlesztéssel jelentősen megnőhet, hiszen

több panasz érkezik az út állapotára
(kőfelverődések, kátyúk, púpok), nem

egységes mivoltára

M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia alkalmazására,
amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése: Innovativitás bemutatása, indoklása
M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
elemeit! Gondoljon például olyan
technológia alkalmazására, amelyet
korábban a településen/településeken nem
alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása
során!

1 Burkolattal fedett külterületi utak felmarása
és újra aszfaltozása

A jelenleg aszfaltréteggel rendelkező
külterületi burkolt utakat még a települé-sek
életében egyszer sem kellett teljeskörűen

felújítani. Azokat mindig csak foltozták.
Jelen projekt esetében megtörténik az

elhasználódott aszfalttal fedett utak
burkolatcseréje. Ez újdonság a települések

életében
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M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia alkalmazására,
amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése: Innovativitás bemutatása, indoklása
M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
elemeit! Gondoljon például olyan
technológia alkalmazására, amelyet
korábban a településen/településeken nem
alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása
során!

2 A vásártér egy szakaszán kialakított
gyalogos járda

A vásártér közönsége (mind az eladók,
mind a vásárlók) eddig gyalogosan csak az

úttesten, vagy az úttest melletti ter-mett
földterületen tudták megközelíteni a

helyszínt, azonban a projekt hatására a
Görgey úton kialakításra kerül egy

neme-sített padja, amely a közlekedést
lénye-gesen kényelmesebbé és

biztonságosabbá teszi.

M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia alkalmazására,
amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése: Innovativitás bemutatása, indoklása
M10. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
elemeit! Gondoljon például olyan
technológia alkalmazására, amelyet
korábban a településen/településeken nem
alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása
során!

3 Felsőlajos külterületi úthálózatainak jelentős
változása

Felsőlajos burkolattal fedett külterületi
útjainak hossza 3,7 km, amelyből egy

jelentős mennyiséget, pontosan 531,84
méteres szakasz kerül teljes felújítása. Ilyen
mértékű fejlesztés még ezidáig nem volt a

településen.

2. célterület: Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése
1 . M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014.
évi adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

2 . M02. - Indokoltság - Kérjük, adja meg, hogy a fejlesztéssel érintett település(ek) rendelkeznek-e a Pályázati felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható
tevékenységek alfejezet 2. célterületnél felsorolt vontatást igénylő munkagépekkel! Amennyiben rendelkeznek, annyiban adja meg azok típusát,
életkorát, számát, illetve a fenntartó települési önkormányzat, önkormányzati társulás nevét!
Sem Lajosmizse Város Önkormányzata sem Felsőlajos Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik a módosított Pályázati felhívás 3.1.1.1
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek alfejezet 2. célterületnél felsorolt vontatást igénylő munkagépekkel
3 . M03. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az utóbbi 5 évben felújításra került bel- és külterületi utak hosszát! (km) Kérjük, csatolja a rekonstrukció
megvalósítását alátámasztó, a jegyző által kiállított igazolást!
5.31

4 . M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

5 . M05. - Fenntarthatóság - Kérjük, mutassa be, hogy a beszerzésre kerülő erőgépe(ke)t és vontatást igénylő munkagépe(ke)t mire fogja használni!
A projekt során beszerzésre kerül mindkét konzorciumi tag esetén, de más-más felszereltséggel 1-1 db Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor.
Ezeket az erőgépeket mindkét önkormányzat a külterületi útjaik karbantartásához fogja használni, hiszen ezek a kialakításuk és a műszaki
paramétereik alapján tökéletesen alkalmasak erre a célra. A projekt során vontatást igénylő munkagép nem kerül beszerzésre. Csupán az alábbi
függesztett gépek: Lajosmizse: GardenGo AGL165 padkakasza. Ezt a külterületi utak mezsgyéjén lévő padkák, illetve ?mivel dönthető- vízelvezető
árkok kaszálására. GargenGo SP200 hótolólap. Ezt a hóval borított utak takarítására. GardenGo TMC-180 szárúzó. Ezt az utak mellett található fás,
keményebb szárú növények irtására, az utak környezetének gaztalanítására sík felületen. Cosco PS 500 típusú sószóró. Ezt a havas, jeges utak téli
síkosság mentesítésére fogjuk használni. Felsőlajos: GardenGo AGL165 padkakasza. Ezt a külterületi utak mezsgyéjén lévő padkák, illetve ?mivel
dönthető- vízelvezető árkok kaszálására. GargenGo SP200 hótolólap. Ezt a hóval borított utak takarítására. GardenGo TMC-180 szárúzó. Ezt az
utak mellett található fás, keményebb szárú növények irtására, az utak környezetének gaztalanítására sík felületen. Cosco PS 500 típusú sószóró.
Illetve egy CZTL 250 vonólap (gréder), amelyet az utak göröngyösségének, kátyúsodásának és padka képződésének megszüntetésére fogjuk
használni
6 . M06. - Fenntarthatóság - Kérjük, adja meg a projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő erőgépek és vontatást igénylő munkagépek
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számát!
2

7 . M07. - Fenntarthatóság - Kérjük, mutassa be, hogy milyen a fejlesztés szempontjából releváns negatív események, kockázatok befolyásolhatják
az erőgép, illetve vontatást igénylő munkagép beszerzést!
Műszaki kockázatok: A projekt megvalósítása során a gépek meghibásodása miatti kockázattal lehet számolni, ennek megelőzésére a
gyártó/forgalmazó általi beüzemelés, illetve tesztelés lehet a megoldás, illetve ha már bekövetkezett a hiba, akkor a garanciális javítás során
lehetséges annak kezelése. Továbbá nagyon fontos a megfelelő szakember alkalmazása, aki a hibákat észleli és preventív megoldásokkal lehet a
kárt csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a gépek kopó alkatrészeit folyamatosan ellenőrizzék, illetve a meghibásodásra utaló jeleket azonnal
észrevegyék. Ezért olyan szakembereket fogunk alkalmazni gépkezelőként, akik megfelelő szakmai tudással és tapasztalattal rendelkeznek (Mizsei
Sándor és Száraz László). Beszállítóval kapcsolatos kockázatok: A gépeket értékesítő kiválasztása sarkalatos kérdés, hiszen a nem megfelelő
minőségben és nem pontos időben leszállított áru nagyban befolyásolja a projekt sikerét, mind gazdaságilag, mind társadalmilag (itt gondolhatunk a
késedelmes szállítás miatti karbantartás nélküli utak okozta feszültségekre). Előfordulhat, hogy hibás gépet vásárolunk, amely több kárt is generálhat.
Ezért a szerződésben ki kell kötni garanciális feltételeket, valamint a gyártó/forgalmazó általi beüzemelést kell kérni. Ezért a 3 ajánlat kérése során
törekszünk olyan kivitelezőt kiválasztani, aki megfelelő referenciával rendelkezik, illetve a szerződésben kikötünk garanciális feltételeket, valamint
kötbérfizetési kötelezettséget.
8 . M08. - Fenntarthatóság - Kérjük, adja meg, hogy az a személy, aki kezelni fogja a támogatásból beszerezni kívánt erőgépet/munkagépet
rendelkezik-e gépkezelői szakmai végzettséggel! Kérjük, csatolja a szakmai végzettséget igazoló dokumentumot! Amennyiben nincs olyan
foglalkoztatottja, aki rendelkezik gépkezelői végzettséggel, viszont vállalja alkalmazott foglalkoztatását, annyiban csatolja a munkaköri leírását, az
utolsó kifizetési kérelem mellett pedig nyújtsa be a foglalkoztatni tervezett alkalmazott gépkezelői szakmai végzettségét!
A gépek beszerzése után Lajosmizse Önkormányzat alkalmazásában álló 2 fő fogja a feladatokat ellátni. Név szerint Száraz László és Mizsei
Sándor. Egyikük (Száraz László) a lajosmizsei traktort fogja vezetni, illetve a munkagépeket kezelni, karbantartani, a másik személy (Mizsei Sándor)
pedig a felsőlajosi gépek esetén látja el ugyanezt a feladatkört. Lajosmizse biztosítja a gépkezelőt (Mizsei urat) Felsőlajos részére. Mindketten nagy
szakmai tapasztalattal rendelkeznek, illetve gépkezelői jogosítvánnyal - méghozzá jeles érdemjeggyel végeztek. A szakmai végzettséget igazoló
dokumentumot, valamit az illetők vezetői engedélyét a pályázathoz mellékeljük
9 . M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

10 . M10. - Költséghatékonyság - Mutassa be, hogy a pályázó milyen megoldást/megoldásokat tervez megvalósítani annak érdekében, hogy a
tervezett beruházás költséghatékonyan, a legkedvezőbb áron valósuljon meg! A 4. fejezettel összhangban bemutatásra kell, hogy kerüljenek a
projekt költséghatékonyságát meghatározó műszaki megoldások! Kérjük, válaszát számadatokkal is támassza alá!
A konzorcium a projekt tervezés során a költséghatékonyság elve szerint járt el. Ugyanis meghatározásra kerültek azok a pontok, ellátandó
feladatok, ahol a legégetőbb szükség van a gépek beszerzésére. Ezt összevetették azzal, hogy milyen anyagi lehetőségeik vannak erre a fejlesztési
célra, majd ehhez mérten kerültek meghatározásra a konkrét géptípusok. Tehát az önkormányzatok mérlegelték azt, hogy egy adott eredmény
elérése érdekében mekkora maximális költséggel számolhatnak és ezt milyen gépekkel lehet elérni (tehát az igényt kielégítő, de nem magas árú
gépek). Ehhez természetesen szakértők bevonásával előzetes piackutatásra volt szükség. A költséghatékonyság jegyében 3 ajánlat bekérésére
került sor és a legalacsonyabb árú ajánlat került elfogadásra. Másrészt a projekt megvalósítása után a fenntartási időszakban a gépeket fedett helyen
fogják tárolni, amely csökkenti az amortizációs időt, illetve kevesebb karbantartási költséget igényel. Ezen felül olyan gépkezelők fogják a gépeket
irányítani, akik munkaköri kötelességénél fogva napi szinten ellenőrizni fogják az erőgépeket, munkagépeket, illetve szakmai tudásukkal azokat
karban is tudják tartani. Illetve jelezni fogják feletteseiknek, hogy szakszerviz szolgáltatásra van szükség. Emellett az üzemanyag bekerülési
költségét csökkentendő, egy meghatározott helyen, a mennyiségi kedvezményt kihasználva olcsóbban kerül beszerzésre a gázolaj és egyéb
termékek
11 . M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia
beszerzésére, alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

2. célterület esetén
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M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi
adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Település neve: Lakosságszám (KSH. 2014.
jan. 1-jei adat alapján):

Lakosságszám alakulása (KSH.
2013-ról a 2014. évre vonatkozóan)

M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az
érintett település(ek) lakosságszámát és
annak alakulását a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

1 Lajosmizse_külterül
et

3516 5

M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi
adatai alapján! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Település neve: Lakosságszám (KSH. 2014.
jan. 1-jei adat alapján):

Lakosságszám alakulása (KSH.
2013-ról a 2014. évre vonatkozóan)

M01. - Indokoltság - Kérjük, adja meg az
érintett település(ek) lakosságszámát és
annak alakulását a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

2 Felsőlajos 864 6
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M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejlesztés
szükségességét, továbbá mutassa is be
őket! Milyen igények, szükségletek
merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja
az útfelújításokhoz szükséges vontatást
igénylő munkagépek és erőgépek
munkagépek beszerzését? A válaszadás
alul a táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

1 1. alapszolgáltatások könnyebb eléréséből
fakadó fejlesztési igények

Lajosmizse város lakosságának több, mint
30%-a külterületen él, míg Felsőlajos
esetén ez az arány majdnem eléri a
35%-ot. Ez nagyon magas aránynak

mondható, hiszen a 2011. évi népszámlálás
adatai szerint országosan a lakosság
csupán 3%-a él külterületen, így jelen

településeken a városhatáron kívül élők
alapszolgáltatásokhoz való könnyű

hozzáférése megkerülhetetlen társadalmi
igény. Emellett az 1993. évi III. tv. 57.§-a
szerinti alapszolgáltatásokat kötelezően
nyújtani kell (a szolgáltatások számát a

népességszám határozza meg). Így annak
könnyű elérését a külterületi lakosok

számára is biztosítani kell. Ilyen magas
külterületi lakos arányszám mellett a

települések életében elengedhetetlen a
közutak folyamatos karbantartása,

állagának megóvása, javítása évről évre. Ez
egy hosszú távú projekt a települések

életében. Lajosmizse település külterületi
úthálózatának hossza 263.65 km, amelyből
a burkolattal fedett utak hossza 18.92 km.

Felsőlajos település külterületi
úthálózatának hossza 7.5 km, amelyből, a

burkolattal fedett utak hossza 3.7 km. Tehát
mindkét település esetén terjedelmes

úthálózatról beszélünk. Ezek karbantartása
korszerű gépeket igényel, illetve a nagy

terjedelmű úthálózat generálta folyamatos
munka miatt a két település esetén ezek

külön-külön beszerzendők. A gépek lefedik
az útkarbantartás teljes vertikumát, a

gréderezéstől a hótolásig. A konzorcium
vezetője esetén nincs szükség vonólapra,

hiszen azt bérbe tudja venni egy
szervezettől.
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M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejlesztés
szükségességét, továbbá mutassa is be
őket! Milyen igények, szükségletek
merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja
az útfelújításokhoz szükséges vontatást
igénylő munkagépek és erőgépek
munkagépek beszerzését? A válaszadás
alul a táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

2 2. a gazdasági szereplők
szállítmányozásának könnyebbítéséből,

telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának
könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények

A projekt  során beszerzendő gépek
elsősorban olyan külterületi utak

gondozását fogják ellátni, amelyeket a
lakosság mellett a gazdaság szereplői

használnak. Kiemelendő Lajosmizse esetén
a Vásártér, amely számos gazdasági

szereplő termékeinek eladási helyszíne.
Felsőlajos esetén pedig a jelentős

vendégforgalmat lebonyolító Tanyacsárda
mellett 2 db nagyobb szervezet helyezkedik

el közvetlenül az útfelújítási fejlesztéssel
érintett utak mellett (Hoesch Építőelemek
Kft és Kuning Baromfifeldolgozó Kft). Ezen
felül számos nagy teherforgalmat bonyolító

szervezet telephelye van rossz állapotú,
folyamatos karbantartást igénylő utakon,

amelyek elvégzéséhez elengedhetetlenek a
beszerzendő gépek és az erőgép. Jelen
gazdasági szervezetek, illetve a vásártér
esetén is elengedhetetlen fontosságú a

telephelyük jó megközelíthetősége, hiszen
jelentős teher-, illetve személyforgalmat

bonyolítanak le. Az utak karbantartásával
gazdasági növekedést tudunk generálni,

amely versenyképesebbé teszi a
vállalkozásokat, elérve ezzel a vidéki térség
versenyképességének növelését is. Így nő a

vidék megtartó ereje és csökken az
elvándorlás
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M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejlesztés
szükségességét, továbbá mutassa is be
őket! Milyen igények, szükségletek
merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja
az útfelújításokhoz szükséges vontatást
igénylő munkagépek és erőgépek
munkagépek beszerzését? A válaszadás
alul a táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

3 3. turisztikai attrakció könnyebb
megközelíthetőségéből fakadó igény

A projekt társadalmi hasznossága mellett
mindenképpen meg kell említeni gaz-dasági
hasznosságát. A gazdasági társaságoknak

okozott előnyökről a tanul-mány többi
részében már beszámoltunk. Azonban van

olyan speciális gazdasági tevékenység,
amelynek némi társadalmi vetülete is van.
Ez pedig a turizmus. A turisztikai attrakciók
között kell megemlítenünk Felsőlajos esetén

a Magán Zoo Állatkertet, illetve a
Tanyacsárdát, hiszen mindkét helyszín nagy

sikernek ör-vend a látogatók körében. A
Tanyacsárda lovas telepén 110 ló és csikó
találha-tó. Fajtájuk szerint lipicai és magyar

félvér lovak, de nagyobb részük a lipicai
fajtához tartozik. Ezen állatok szolgáltatják a
legnagyobb attrakciót, hiszen idő-szakosan

itt komoly és nagy látogatót (pl: 600 fős
tribün) vonzó lovas bemuta-tókat tartani.
Példának okáért itt a közönség láthatja a

puszta ötöst, szamár-idomítás és
négyesfogat hajtást is. A fejlesztéssel
érintett útszakaszok felújítása nagyban

segíti ezen attrakciók elérését. Így ezen két
gazdasági társaság ver-senyképessége is

növekedik, hiszen a könnyebb
megközelíthetőség több látoga-tót, vásárlót

jelent. Emellett pedig a marketing
tevékenységeiket is hatéko-nyabban tudják

végezni, hiszen a vevő könnyebben
elérhetővé válik
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M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejlesztés
szükségességét, továbbá mutassa is be
őket! Milyen igények, szükségletek
merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja
az útfelújításokhoz szükséges vontatást
igénylő munkagépek és erőgépek
munkagépek beszerzését? A válaszadás
alul a táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

4 4. a fejleszteni kívánt út/útszakasz
vízelvezetésből fakadó igények

A külterületi utak egyik legfőbb problémája
annak burkolata. Sajnos Lajosmizse esetén

a külterületi utak burkolattal fedett
útszakaszainak aránya lehangolóan
alacsony, mindösszesen 7%. Így itt

gyakorlatilag a természet és az ott élők által
évszázadok alatt kialakított földutak

találhatók. (Felsőlajos esetén ez az arány
49%) Ezek vízelvezetése jelentősen

nehezebb, mint a burkolattal fedett utaké,
hiszen egyrészt könnyebben

nyomvályúsodnak, amely a csapadékvizet
nem vezeti el az árkokba, másrészt az idők
folyamán megsüllyednek, így alacsonyabb

szintet érnek el, mint a körülöttük lévő
talajszint, szintén vízállásos területeket

okozva. Ehhez nyújt segítséget a vonólap.
Amely folyamatos használatával a

nyomvályúk kiegyengethetők. Ezen felül
probléma a meglévő vízelvezető árkok

folyamatos tisztán tartása. Ugyanis jelenleg
a települések külterületi útjai mellett

található árkok jelentős része elgazosodott,
amely a vízelvezési hatékonyságot nagy

mértékben csökkenti. A vízelvezetők tisztán
tartása speciális kaszát, padkakaszát

igénye
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M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek munkagépek
beszerzését? A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Fejlesztési igények: Leírás
M04. - Indokoltság - Kérjük, adja meg a
legördülő lista segítségével a fejlesztés
szükségességét, továbbá mutassa is be
őket! Milyen igények, szükségletek
merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja
az útfelújításokhoz szükséges vontatást
igénylő munkagépek és erőgépek
munkagépek beszerzését? A válaszadás
alul a táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

5 5. a projekt által érintett terület és a
település(ek) gazdasági fejlődése

szempontjából fakadó fejlesztési igények

A projekt keretében beszerzendő gépekkel
az önkormányzatok nem rendelkeznek, sem

Felsőlajos sem Lajosmizse. Mindkét
település esetén nagy kiterjedésű külterületi

úthálózatról beszélhetünk, amely mentén
számos gazdasági tevékenységet végző
szervezet és magánszemély gazdálkodik.
Illetve vannak olyan kiaknázatlan, üresen

álló telkek, amelyek befektetőkre várnak. Így
az ilyen helyeket egyértelműen vonzóbbá
kell tenni. Az utak jó minősége, folyamatos

karbantartási kiváló alapja lehet egy jó
marketingstratégiának, amellyel a
települések külterületi utak mentén

található, kihasználatlan gazdasági területeit
be lehetne népesíteni. A másik vetületet a

már meglévő szereplők (itt értendők a
mezőgazdasági szereplők főként)

beruházási kedvének növelése. Hiszen a
logisztikai tevékenységek - gondolok itt

főként az anyagbeszerzésre és a
késztermék szállítására ? gördülékenyebb

elvégzése ezt lehetővé teszi. Mindezek
magasabb árbevételt generálnak a

gazdasági szereplők életében. A fentiek
pedig végső soron az önkormányzatok

iparűzési adó bevételeit nagy mértékben
növelik

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

1 Chery Zoomlion
RK504 EC traktor

250 264
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M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

2 GardenGo SP 200
hótolólap

50 264

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

3 Cosmo PS 500
sószóró

50 264

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

4 GargenGo AGL 165
padkakasza

100 264

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

5 GardenGo TMC-180
szárzúzó

100 264
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M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

6 Chery Zoomlion
RK504 EC traktor

250 7.5

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

7 GardenGo SP 200
hótolólap

50 7.5

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

8 Cosmo PS 500
sószóró

50 7.5

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

9 GargenGo AGL 165
padkakasza

100 7.5
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M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

10 GardenGo TMC-180
szárzúzó

100 7.5

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra
vonatkozóan tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a táblázatoknál új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Gép megnevezése Kihasználtság (napok
száma évente):

Karbantartani kívánt utak hossza (km-ben):

M09. - Fenntarthatóság - Kérjük,
számszerűsítse a projekt keretében a
beszerezni kívánt összes gép tekintetében
azt, hogy évente hány napra vonatkozóan
tervezi üzemeltetni! A válaszadás alul a
táblázatoknál új sor beszúrásával
lehetséges!

11 CZTL 250 vonólap 120 7.5

M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia beszerzésére,
alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! A válaszadás alul a táblázatoknál
új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése: Innovativitás bemutatása, indoklása
M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
elemeit! Gondoljon például olyan
technológia beszerzésére, alkalmazására,
amelyet korábban a
településen/településeken nem alkalmaztak
a fejlesztés megvalósítása során! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

1 Padkakasza alkalmazása Mindkét önkormányzat esetén beszerzendő
GardenGo AGL 165 padkakasza innovatív
elemnek számít, hiszen ez a gép képes a

vízszintestől eltérő felületek
karbantartására. Így például árkok,

útpadkák tisztítására és bokrok, sövények
nyírására is. Ez annak, köszönhető, hogy a

kaszának hidraulikusan állítható a
dőlésszöge
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M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia beszerzésére,
alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! A válaszadás alul a táblázatoknál
új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése: Innovativitás bemutatása, indoklása
M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
elemeit! Gondoljon például olyan
technológia beszerzésére, alkalmazására,
amelyet korábban a
településen/településeken nem alkalmaztak
a fejlesztés megvalósítása során! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

2 Felsőlajos esetén gréder használata Az önkormányzat életében ez óriási
előrelépés, ugyanis eddig nem alkamaztak
grédert, még bérmunkában sem. Ezek után
a település összes, burkolattal nem fedett
útját karban tudják tartani, így elősegítve a

társadalmi és gazdasági felvirágozást.

M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív elemeit! Gondoljon például olyan technológia beszerzésére,
alkalmazására, amelyet korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés megvalósítása során! A válaszadás alul a táblázatoknál
új sor beszúrásával lehetséges!

Kapcsolódó kérdés: Sorszám: Innovatív elem, technológia megnevezése: Innovativitás bemutatása, indoklása
M11. - Innovativitás - Kérjük, mutassa be az
alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
elemeit! Gondoljon például olyan
technológia beszerzésére, alkalmazására,
amelyet korábban a
településen/településeken nem alkalmaztak
a fejlesztés megvalósítása során! A
válaszadás alul a táblázatoknál új sor
beszúrásával lehetséges!

3 Mindkét település esetén szárzúzó
alkalmazása

A korábbiakban bérmunkával, nem az
önkormányzat tulajdonában lévő gépekkel
történt a külterületi utak karbantartása. Ez
igaz a területek kaszálására is. Azonban

eddig csak a kaszálható területeket tartották
tisztán, a fás szárú, nagyobb sík területeket

nem, hiszen nem volt szárzúzó. Ezzel a
géppel a város külterületi képe lényegesen

javul.

14 Mérföldkövek

Mérföldkövek

Sorszám: 01
Mérföldkő sorszáma: 01
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.12.31.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A lajosmizsei útszakaszok befejezése
Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

40083656

Sorszám: 02
Mérföldkő sorszáma: 02
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.06.30.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Felsőlajos 035 hrsze-n az útfelújítás megvalósul
Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

8292861

Sorszám: 03
Mérföldkő sorszáma: 03
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.12.31.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A projekt befejeződik
Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

31913146
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Műszaki szakmai eredmények

Sorszám: 01
Eredmény megnevezése: A lajosmizsei felújítás megvalósul
Mérföldkő sorszáma: 01
Eredmény leírása: A projekt a lajosmizsei útszakaszok felújításával kezdődik terv szerint 2017.08.31-én. A

munkálatok 2017.12.31-re biztonsággal befejeződnek. A mérföldkő eléréséig több, mint
700 méter útszakasz újul meg és járda is elkészítésre kerül.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A vásártér újra régi pompájában tündökölhet, amely nagyban segíti a gazdasági
fellendülést. A vásárlók és eladók nagyobb kedvvel választják ezt a helyet a
kereskedelmi tevékenységük helyszíneként. Emellett az ott lakókat kevesebb stressz éri
a rossz útviszonyok miatt, hiszen az út teljesen megújul.

Sorszám: 02
Eredmény megnevezése: A felsőlajosi 035 hrsz. útszakasz megújul
Mérföldkő sorszáma: 02
Eredmény leírása: A projekt 2. szakaszában a felsőlajosi engedély nélkül végezhető útszakasz

megújítására kerül sor, amely az 5-ös szmú főút csatlakozásától a vasúti átjáróig tart.
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Az útszakaszon elhelyezkedő, főként gazdasági társaságok lényegesen jobb minőségű

úton bonyolíthatják le logisztikai tevékenységüket, amellyel gazdasági növekedést
érnek el, így az ő és Felsőlajos versenyképessége is növekszik. A közhangulat javul a
városrészen.

Sorszám: 03
Eredmény megnevezése: A projekt zárása
Mérföldkő sorszáma: 03
Eredmény leírása: A projekt utolsó szakaszában megtörténik a felsőlajosi engedélyköteles útszakasz

megépítése (046 és 050 hrsz.). Ezen felül a kötelező nyilvánossági elemek is
elkészülnek, valamint végbemegy a projekt műszaki ellenőrzése is. Valamint a
önkormányzatok beszerzik erőgépeiket és munkagépeiket. Azok üzembehelyezése
megtörténik.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A projekt végrehajtása során a beruházással érintett útszakaszok által elérendő
lakóházak és gazdasági épületek megközelítése lényegesen könnyebb és gyorsabb
lett. Ennek hatására a társadalmi elfogadottsága nagy a projektnek, hiszen kevesebb
stressz tényező éri a lakosságot, a szállítás, közlekedés könnyebb. Ezen felül a térség
gazdasága is fellendül, a cégek, vállalkozók szállítmányozási feladataikat el tudják látni,
nem kell a rossz útviszonyok miatt megrendeléseket visszavonni. Összességében a
térség megtartó ereje nő.

15 Fájlok csatolása

Fájlok csatolása
Dokumentum neve Dokumentum fájl neve Feltöltés dátuma Állapot

Nyilatkozat - illeszkedésről.pdf Nyilatkozat - illeszkedésről.pdf 2017.01.29. 23:22:26 SIKERES
Felsőlajos HEP.pdf Felsőlajos HEP.pdf 2017.01.29. 23:24:20 SIKERES
Felsőljos hep elfogadó nyilatkozat.pdf Felsőljos hep elfogadó nyilatkozat.pdf 2017.01.29. 23:25:25 SIKERES
HEP Lajosmizse.doc HEP Lajosmizse.doc 2017.01.29. 23:26:05 SIKERES
Lajosmizse HEP elfogadó határozat.docx Lajosmizse HEP elfogadó határozat.docx 2017.01.29. 23:26:43 SIKERES
Tullap_0260-2 hrsz.pdf 0260-2 hrsz.pdf 2017.01.29. 23:27:21 SIKERES
Tullap_0271 hrsz.pdf 0271 hrsz.pdf 2017.01.29. 23:27:36 SIKERES
Tullap_fl035 hrsz.pdf fl035 hrsz.pdf 2017.01.29. 23:27:49 SIKERES
Tullap_fl046hrsz.pdf fl046hrsz.pdf 2017.01.29. 23:27:59 SIKERES
Tullap_fl050hrsz.pdf fl050hrsz.pdf 2017.01.29. 23:28:10 SIKERES
önerő_beadás_1-2017 felsőlajosi határozat.pdf 1-2017 felsőlajosi határozat.pdf 2017.01.29. 23:29:10 SIKERES
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Dokumentum neve Dokumentum fájl neve Feltöltés dátuma Állapot
önerő_beadás_12-2017 lajosmizsei határozat.pdf 12-2017 lajosmizsei határozat.pdf 2017.01.29. 23:29:27 SIKERES
Konzorciumi együttműködési megállapodás.pdf Konzorciumi együttműködési megállapodás.pdf 2017.01.29. 23:30:40 SIKERES
Nyilatkozat nem építési engedély köteles
tevékenységről Felsőlajos 035 hrsz.pdf

Nyilatkozat nem építési engedély köteles
tevékenységről Felsőlajos 035 hrsz.pdf

2017.01.29. 23:31:34 SIKERES

Nyilatkozat nem építési engedély köteles
tevékenységről Lajosmizse 0271 és 0260-2 hrsz.pdf

Nyilatkozat nem építési engedély köteles
tevékenységről Lajosmizse 0271 és 0260-2 hrsz.pdf

2017.01.29. 23:31:42 SIKERES

FL_046_13. sz. melléklet a 314-2005 (XII. 25.) Korm.
rendelethez.doc

13. sz. melléklet a 314-2005 (XII. 25.) Korm.
rendelethez.doc

2017.01.29. 23:35:41 SIKERES

FL_046_Felügyelet szakhatóságok címjegyzéke.doc Felügyelet szakhatóságok címjegyzéke.doc 2017.01.29. 23:37:19 SIKERES
FL_046_Helyszínrajz elektromos.pdf Helyszínrajz elektromos.pdf 2017.01.29. 23:37:36 SIKERES
FL_046_Hulladek_tervlap (2).doc FL_046_Hulladek_tervlap (2).doc 2017.01.29. 23:39:51 SIKERES
FL_046_Névjegyzék teljes-1.doc FL_046_Névjegyzék teljes-1.doc 2017.01.29. 23:40:49 SIKERES
FL_046_Tervezői nyilatkozat Natura 2000.doc FL_046_Tervezői nyilatkozat Natura 2000.doc 2017.01.29. 23:40:56 SIKERES
FL_046_Tervezői nyilatkozat.doc FL_046_Tervezői nyilatkozat.doc 2017.01.29. 23:41:11 SIKERES
Hatósági bizonyítvány engedélyezésre való
benyújtásra 046 és 050 hrsz.pdf

Hatósági bizonyítvány engedélyezésre való
benyújtásra 046 és 050 hrsz.pdf

2017.01.29. 23:46:30 SIKERES

Igazolás- gazdasági tevékenység végzéséről.pdf Igazolás- gazdasági tevékenység végzéséről.pdf 2017.01.29. 23:47:07 SIKERES
Térképmásolat Felsőlajos - 035, 046, 050 hrsz.pdf Térképmásolat Felsőlajos - 035, 046, 050 hrsz.pdf 2017.01.29. 23:47:24 SIKERES
Térképmásolat Lajosmizse - 0271 és 0260-2 hrsz.pdf Térképmásolat Lajosmizse - 0271 és 0260-2 hrsz.pdf 2017.01.29. 23:47:32 SIKERES
gépkezelői - Mizsei Sándor.pdf gépkezelői - Mizsei Sándor.pdf 2017.01.29. 23:48:37 SIKERES
gépkezelői - Száraz László.pdf gépkezelői - Száraz László.pdf 2017.01.29. 23:48:55 SIKERES
Mizsei Sándor vezetői engedély.pdf Mizsei Sándor vezetői engedély.pdf 2017.01.29. 23:49:04 SIKERES
Száraz László vezetői engedély.pdf Száraz László vezetői engedély.pdf 2017.01.29. 23:49:11 SIKERES
felsolajjos_046_es_050_hrsz_mintakeresztszelven
y_u-5.pdf

felsolajjos_046_es_050_hrsz_mintakeresztszelven
y_u-5.pdf

2017.01.29. 23:56:47 SIKERES
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16 Nyilatkozatok
Közbeszerzés alap információk
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet - a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában - a 2015. évi
CXLIII. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett:

igen

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában a Kbt. rendelkezései alapján nem vagyok
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, de önkéntesen közbeszerzési eljárást folytatok le. Amennyiben a
támogatási kérelem szerinti művelet vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására vagyok kötelezett vagy
önkéntes közbeszerzési eljárást folytatok le, kijelentem, hogy a művelet megvalósítása során a Kbt. és a vonatkozó
jogszabályok alapján járok el. 

nem

Közbeszerzési eljárás típusa: Meghívásos eljárás
Közbeszerzés tárgya: Építési beruházás
Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 65115052

Összeférhetetlenség
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem/általam képviselt
szervezettel szemben érintettség, összeférhetetlenség fennáll:

nem

Érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Nyilatkozatok

I. Általános jellegű nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy
a) a kérelemben szolgáltatott adatok megfelelnek a valóságnak;
b) a jelen kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó hatályos

jogszabályok, a Felhívás, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), valamint az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) által előírt valamennyi feltételt megismertem, valamint az ezekben és a támogatási jogviszonyt létrehozó támogatási
szerződésben, illetve a kiadott támogatói okiratban foglalt feltételeket betartom, a kötelezettségeknek eleget teszek;
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c) vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, a felhívásban, az ÁÚF-ben, valamint az ÁSZF-ben meghatározott
feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló
iratokat az előírt határidőre beszerzem, átadom és a helyszíni vizsgálat lebonyolításának lehetőségét biztosítom;

d) a támogatás szabálytalan felhasználása, illetve a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó jogszabályokban, a
felhívásban, az ÁÚF-ban vagy az ÁSZF-ben rögzített előírások megszegése esetén a jogosulatlanul igénybevett összeget és annak kamatait
visszafizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés késedelméből / elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény
engem terhel;

e) jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési
támogatás utalványozója, folyósítója, a 2016. évi XC. törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a
közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

2. Tudomásul veszem, hogy
a) a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás

egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartott adatok alapján történik;

b) az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataimban bekövetkezett változást a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a
változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles vagyok az arra rendszeresített, hatályban lévő nyomtatványon papír alapon
vagy elektronikus úton bejelenteni. Amennyiben a változás-bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó a Támogatási törvény 29. §
(5) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;

c) amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és
feljelentés megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntetőeljárás megindítását a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
alapján.

d) amennyiben a Támogatási törvény III. fejezete eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a támogató és a támogató nevében eljáró szervezet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése
céljából, a kedvezményezett nyilatkozata alapján a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig, vagy - ha az későbbi - a
költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli

da) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogállására
vonatkozó adataimat,

db) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
dba) a kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati

jogának mértékét,
dbb) a kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal

rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, tulajdoni hányadának, befolyásának és szavazati
jogának mértékét,

dbc) a dbb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosainak természetes
személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét,

dbd) a kedvezményezett és a dbb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adóilletőségét,
dbe) a kedvezményezett és a dbb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság

jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában
meghatározott adatokat,

dc) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
dca) a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatait,
dcb) a kedvezményezett és a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet

nevét,
dcc) a kedvezményezettnek és a kedvezményezett vezető tisztségviselőjének az dcb) alpont szerinti szervezetben fennálló tulajdoni

hányadának mértékét,
dcd) a dcb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és

szavazati jogának mértékét,
dce) a dcb) alpont szerinti szervezet átláthatóságának vizsgálatához az Áht. 55. §-ában előírt, az dcd) alpontban meghatározottakon kívüli

adatokat, és
dcf) a kedvezményezett székhelyét.

e) nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
ea) a támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot

szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
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eb) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott -
eljárás alatt áll,

ec) jogszabályban vagy e rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

ed) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
ee) mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más

gazdasági társaság kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének
megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem
fennáll, vagy

ef) mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási
rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.

f) a megítélt támogatást a Magyar Államkincstár a 908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28. cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az
intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatartja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül,

g) köztartozás vagy a kifizető ügynökséggel szemben fennálló tartozás esetén a kifizethető támogatást a Magyar Államkincstár a köztartozással,
valamint a tartozással csökkentett összegben folyósítja, azzal, hogy a támogatott tevékenységet a támogatási szerződésben meghatározott
műszaki-szakmai tartalom és intenzitás mellett valósítom meg,

h) az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatom alátámasztásául nem szükséges a 272/2014. Korm. rendelet illetve a pályázati
dokumentációban foglalt rendelkezések alapján igazoló dokumentumokat benyújtanom, amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet 77. § (5) és
(6) bekezdésében foglaltak szerint természetes személy vagy mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett számára biztosított
lehetőségként azt választom, hogy az önerő biztosításáról kizárólag nyilatkozatot adok,

i) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a szükséges ellenőrzések lefolytatása, valamint más intézkedés megtétele céljából
köteles a támogatási adatot a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrzésére jogosult szervek, valamint más tagállam
kifizető ügynöksége rendelkezésére bocsátani. Az adatátadási kötelezettség írásbeli megkeresés alapján, és csak a megkereső szerv
jogszabályban vagy külön megállapodásban rögzített feladatainak ellátásához szükséges mértékig teljesíthető.

3. Kijelentem, hogy
a) megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,

aa) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi
kötelezettségemnek eleget tettem,

ab) nem tartozom a fenti jogszabály hatálya alá,
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén: az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül,
c) a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állok,
d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását

meghiúsíthatja,
e) a projekt részbeni vagy teljes meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást az arra vonatkozó döntésben

vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizetem, és tudomásul veszem, hogy a fenti
2. pont f) alpontban tett nyilatkozatnak megfelelően a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
28. cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatartja, és ezzel a tartozás
megfizetettnek minősül,

f) ha az általam képviselt szervezet ellen jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el, azt a kifizető ügynökségnek bejelentem.

g) az önerő rendelkezésemre áll, melyet az ÁÚF-ben meghatározott módon és formában az első kifizetési igénylésben (beleértve az
előlegigénylésre vonatkozó kifizetési igénylést is) a megfelelő dokumentumok benyújtásával igazolok.

II. Tájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó
információk nyilvánosságra hozataláról:

Tájékoztatom, hogy a Támogatási törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbi adatok negyedévenként közzétételre kerülnek a Magyar
Államkincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu):

1. Ügyfél-azonosító adatok
Természetes személy ügyfél esetében a Magyar Államkincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) családi és utónév;
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név);
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b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).
2. Kifizetésre és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok
2A) Az ügyfél részére

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések mely magában foglalja a közösségi és nemzeti
hozzájárulásokat is jogcíme, valamint összege;

b) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme.

2B) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel alapján
visszafizetett támogatás összege.
Tájékoztatom továbbá, hogy

- a fenti adatokat az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából az Unió és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják,
azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik az ügyfél személyes szabadságát és alapvető jogait;

- az 1. és 2. pontban meghatározott adatok az első közzétételüktől számított két évig elérhetőek maradnak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon;

- az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) 14. § b) pontja alapján a valóságnak nem megfelelő személyes adat
helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a 2011. évi CXII. törvény 15. §-a alapján a Magyar Államkincstár az általa kezelt, közérdekből nyilvános
adatokkal kapcsolatosan kérelemre tájékoztatást ad;

amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslására az Unió és a tagállami
jogrendszer szabályai a 2011. évi CXII. törvény 22. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés által biztosított lehetőségeket igénybe veheti.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem: Igen


