
Kérelem digitális hitelesítési adatai
A Kincstárhoz történt elektronikus benyújtásról

Kérelem iratazonosítója:
3306954305

Kincstár hiteles digitális aláírásának ideje:
2021.08.27 19:46:31

A beadott kérelem SHA256 lenyomata hexadecimális formában:
b340cc17c64da8349689f665a5362c1b41518186

A hiteles digitális aláírás SHA256 lenyomata hexadecimális formában:
5480479d4626c8228d568a73d14742da68f3c5ed

Az elektronikus kérelemkitöltő felületen történő benyújtás időpontja:
2021.08.27 19:46:31

A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR által hitelesített időpontja:
2021-08-27 19:46

A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR érkeztetési száma:
744086107202108271946891495

A kérelmező ügyfél-azonosító száma:
1005374678

A kérelmező neve:
Lajosmizse Város Önkormányzata

A kérelmező címe:
6050 Lajosmizse Városház tér 1.
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Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
J-Külterületi helyi közutak fejlesztése

2021-TK-WEB
3306954305

1 Azonosítási információ

Ügyfél-azonosító szám: 1005374678 Iratazonosító: 3306954305
Megszemélyesített adatok
betöltésének időpontja: 2021.07.19 17:01:05

Utolsó mentés időpontja: 2021.08.27 19:46:31

Kérelem beadásának időpontja: 2021.08.27 19:46:30 Utolsó támogatási kérelem
iratazonosítója:

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: +36702306139
E-mail cím: dodonka.csaba@lajosmizse.hu

5 Ügyféladatok

Ügyféladatok:

Ügyfél-azonosító: 1005374678
Név: Lajosmizse Város Önkormányzata
Ügyfél minősítési kódja: 1- Nonprofit szervezet államháztartáson belül
Ügyfél kategória: Önkormányzat, önkormányzati társulás
Kedvezményezett típusa:

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?

nem

Ügyfél jellemzők:

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő? Igen
Költségvetési szervként kérelmez? Igen
Termelői csoportként, termelői értékesítő szervezetként, mezőgazdasági termelők tagságával működő
szövetkezetként vagy szociális szövetkezetként kérelmez?
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 Kérelemadatok
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Projektre vonatkozó alap információk:

Projekt címe: Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése

Projektre vonatkozó alap információk
Egyszeri elszámolást választ? Nem
A projekt konzorciumban valósul meg? Nem
Projekt címe: Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése
Projekt rövid összefoglalója: A beruházás során Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő

külterületi útszakaszok felújítása történik. Az építés nem engedélyköteles.
Az érintett útszakaszok Lajosmizsétől északra találhatók, főként
mezőgazdasági célú, jelenleg kopott aszfaltburkolattal ellátott
útszakaszok. Megvalósítás helyszínei: Lajosmizse 0320 hrsz. és 0343
hrsz. Jelen projekt keretében az útszakaszok 5 cm AC-16 jelű
aszfaltréteget kapnak a korábbi aszfaltréteg marása után,
padkarendezéssel és kétoldali árokkal.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: A projekt során a fent említett 2 helyrajzi számon található útszakasz
kerül felújításra (0320 és 0343 hrsz.). Az útszakaszok 100%-ban
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában vannak. A fejlesztés
idegen útszakaszt nem érint. A jelenleg meglévő útburkolat az 1980-90-
es évek fordulóján épült aszfalt. Az állapotuk nagyon leromlott, kátyús,
jelentősen kopott felületűek. Egyik útszakasz esetében sem látható
szikkasztó árok, illetve rendezett padka. A beruházás részeként mindkét
útszakasz 5 cm vastagságú AC-16 jelű aszfaltréteget kap, a jelenlegi
aszfalt marása után. A 0343 hrsz szakasz egyoldali 2% eséssel fog
rendelkezni, míg a 0320 hrsz útszakasz kétoldali 2%-os eséssel. A 0343
útszakasz koronaszélessége 6 m, útburkolat szélessége 4 m. A 0320 hrsz
útszakasz koronaszélessége 7 m, útburkolat szélessége 5 m. Mindkét
útszakasz 1-1,2 méter padkával lesz ellátva 5%-os oldaleséssel. Az
útszakaszok mellett kiépítésre kerül mindkét oldalon szikkasztó jellegű
rézsűalakú (6/4 részűhajlású) földárok. A fejlesztés - útburkolati felújítás
lévén- építési engedélyhez nem kötött tevékenység, a projekt vízjogi
létesítési engedélyhez szükséges tevékenységet nem tartalmaz. A projekt
eredményeként lehetővé válik az alapvető szolgáltatások könnyebb
elérése, ezáltal ez a vidéki térség gazdasága fellendül. Ezt
alátámasztandó az a tény, hogy 11 db gazdasági tevékenységet végző
személy, őstermelő, szervezet telephelye, lakóhelye található az érintett
útszakaszokra közvetlenül csatlakozva. A projekt komplex, hiszen a 0343
hrsz útszakasz hálózati szerepét tekintve biztosítja a 2. szakasz
útvonalának törzsúthálózati kapcsolatát. Ezzel ezen utak mellett található
mezőgazdasági létesítmények használatában, a megfelelő szintű
működésében jelentős szerepet lát el. A kivitelezés bruttó költsége: 

Nem támogatható tevékenység bemutatása:: A projekt összköltsége magasabb, mint a maximális támogatás alapján
elszámolható összköltség, hiszen az általános költségek magasabbak
összességében, mint az felhívásban szereplő 5%-os belső korlat
megenged. Így a tervező költségeinek egy része nem elszámolható
(öszesen 2.143.676 Ft).. Viszont a projektnek tartalmaznia kell a projekt
összes költségét, így a nem elszámolható költségrész: 2.143.676 Ft.
(összes költség: 317.933.149 Ft-elszámolható költség: 315.789.473 Ft).
Olyan projektelem, amely a pályázati felhívás szerint alanyi jogon nem
elszámolható költség, nem szerepel a projektben. 

A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása  A beruházás előkészítése során a költséghatékonyságot vettük
figyelembe elsősorban. Így sikerült olyan projekthelyszíneket kiválasztani,
amelyek már meglévő, de nagyon leromlott állapotú utak felújítását
tartalmazza. Ez sokkal gazdaságosabb, mint földes utak aszfaltréteggel
történő ellátása. A beruházás reális, hiszen társadalmi és gazdasági
igény is jelentkezett ezen hrsz-ek kapcsán. A takarékosságot
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alátámasztja, hogy minden esetben 3 ajánlat alapján fogjuk kiválasztani a
legalacsonyabb árat ajánló kivitelezőt.
Projektre vonatkozó kiegészítő információ
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.05.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2024.04.30.
Források bemutatása
Igényelt támogatás (Ft): 300 000 000,00
Önerő - Saját forrás (Ft): 17 933 149
Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0
Költségek bemutatása
Projekt teljes költsége (Ft): 317 933 149,00
Projekt elszámolható költsége (Ft): 315 789 473,00
Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 2 143 676,00

7 Kérelem kiegészítő adatok

Kérelem kiegészítő adatok

Kérdés Válasz
Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység szerepel a
kérelemben? Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. c) pontja szerint járjon el az
engedélyezéssel kapcsolatosan!

nem

A projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást?
Ha igen, akkor kérjük a Felhívás 3.4.1.1. II. i) pontja szerint járjon el az
engedélyezéssel kapcsolatosan!

nem

A projekthez kapcsolódik kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy
átépítése?

nem

A projekt illeszkedik az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési
tervének valamelyikéhez vagy a járási és/vagy a megyei fejlesztési
stratégiai dokumentumhoz?

igen

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján
környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni?

nem

8 Megvalósítási hely

Megvalósítási helyre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely sorszáma: 01
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

Megvalósítási hely sorszáma: 02
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

Megvalósítási hely részletes adatok:
Megvalósítási hely sorszáma: 01
Település: Lajosmizse
Közterület neve: -
Közterület típusa: -
Házszám: -
Helyrajzi szám: 0343
Terület fekvése: külterület

Megvalósítási hely sorszáma: 02
Település: Lajosmizse
Közterület neve: -
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Közterület típusa: -
Házszám: -
Helyrajzi szám: 0320
Terület fekvése: külterület

Tevékenységre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely sorszáma: 01
Tevékenység sorszáma: 01
Tevékenység kiválasztása: Szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának

felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése
Tevékenység megnevezése: 0343 hrsz. út útburkolatának felújítása
Adott tevékenységhez kötődö adatok és információk: 6 m koronaszélességű és 4 m útburkolat szelésségű út kialakítása a régi aszfaltréteg

cseréjével 5 cm vastagságban.
Támogatás mértéke (%): 95

Megvalósítási hely sorszáma: 02
Tevékenység sorszáma: 02
Tevékenység kiválasztása: Szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának

felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése
Tevékenység megnevezése: 0320 hrsz. út útburkolatának felújítása
Adott tevékenységhez kötődö adatok és információk: A külterületi helyi közút útburkolatának javítása, a régi aszfaltréteg cseréjével. 7 m

koronaszélességgel és 5 m útburkolat szélességgel 5 cm aszfaltrétegben.
Támogatás mértéke (%): 95

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Tevékenység sorszáma: 03
Tevékenység kiválasztása: A fejleszteni kívánt útszakaszhoz fizikailag kapcsolódó árokrendezés, átereszek

felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer
helyreállítása, korszerűsítése

Tevékenység megnevezése: A 0343 útszakasz árokrendezése
Adott tevékenységhez kötődö adatok és információk: Padkákhoz ék alakú, 6 /4 rézsűhajlású, szikkasztó jellegű földárok 
Támogatás mértéke (%): 95

Megvalósítási hely sorszáma: 02
Tevékenység sorszáma: 04
Tevékenység kiválasztása: A fejleszteni kívánt útszakaszhoz fizikailag kapcsolódó árokrendezés, átereszek

felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer
helyreállítása, korszerűsítése

Tevékenység megnevezése: 0320 hrsz útszakaszhoz tartozó árokrendezés
Adott tevékenységhez kötődö adatok és információk: Padkákhoz ék alakú, 6 /4 rézsűhajlású, szikkasztó jellegű földárok 
Támogatás mértéke (%): 95

9 Tevékenység kiegészítő adatok

Tevékenység kiegészítő adatok

Hivatkozási azonosító:
0101
Kérdés / Válasz
1 . Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
10

2 . Olyan ingatlanon (helyrajzi számon) valósul meg a beruházás, amelynek valamely szakasza korábban már részesült támogatásban?
Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. IV. j) pontja szerint járjon el!
nem
Hivatkozási azonosító:



ETK 2021 Iratazonosító: 3306954305 Kérelmező ügyfél-azonosító száma: 1005374678 Nyomtatás időpontja: 2021.08.30. 7:44:36 Oldal: 5

0202
Kérdés / Válasz
1 . Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
11

2 . Olyan ingatlanon (helyrajzi számon) valósul meg a beruházás, amelynek valamely szakasza korábban már részesült támogatásban?
Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. IV. j) pontja szerint járjon el!
nem
Hivatkozási azonosító:
0103
Kérdés / Válasz
1 . Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
10

2 . Olyan ingatlanon (helyrajzi számon) valósul meg a beruházás, amelynek valamely szakasza korábban már részesült támogatásban?
Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. IV. j) pontja szerint járjon el!
nem
Hivatkozási azonosító:
0204
Kérdés / Válasz
1 . Kérjük adja meg a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok számát!
1

2 . Olyan ingatlanon (helyrajzi számon) valósul meg a beruházás, amelynek valamely szakasza korábban már részesült támogatásban?
Kérjük a Felhívás 3.4.1.1. IV. j) pontja szerint járjon el!
nem

10 Építés

Építés:
Építés

sorszáma
Tevékenység
azonosítója

Építés jellege: Építés rövid leírása Engedély
köteles?

Engedély
típusa?

Támogatási
mértéke (%)

01 0101 Felújítás 0343 hrsz út útburkolatának felújítása.
Makadámbukolat és aszfaltréteg cseréje

nem 95

02 0202 Felújítás 0320 hrsz aszfaltrétegének felújítása, 5 cm
aszfaltréteg készítése

nem 95

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 12 Felvonulási létesítmények Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

7060678 7060678 27 1906383 8967061 0 8518708
01 21 Irtás, föld- és sziklamunka Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
35067317 35067317 27 9468176 44535493 0 42308718

01 61 Útburkolatalap és
makadámburkolat készítése

Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

21566000 21566000 27 5822820 27388820 0 26019379
01 63 Bitumenes alap és

makadámburkolat készítése
Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
101777422 101777422 27 27479904 129257326 0 122794460
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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)

01 68 Útpályatartozékok építése Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

522567 522567 27 141093 663660 0 630477
02 12 Felvonulási létesítmények Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
5170908 5170908 27 1396145 6567053 0 6238700

02 21 Irtás, föld- és sziklamunka Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

12926072 12926072 27 3490039 16416111 0 15595305
02 61 Útburkolatalap és

makadámburkolat készítése
Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
4557713 4557713 27 1230583 5788296 0 5498881

02 63 Bitumenes alap és
makadámburkolat készítése

Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

42562725 42562725 27 11491936 54054661 0 51351928
02 68 Útpályatartozékok építése Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
129761 129761 27 35035 164796 0 156556

01 19 Költségtérítés Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

3339217 3339217 27 901589 4240806 0 4028766
02 19 Költségtérítés Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
1585092 1585092 27 427975 2013067 0 1912414

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

01 120040008452 200 m nem
01 120050008834 100 m nem
01 120050008810 100 m nem
01 120050008926 1 db nem
01 120050008931 1 db nem
01 120050008943 8 db nem
01 120050009122 8 db nem
01 120050009151 4 db nem
01 120112051476 6 db nem
01 120122051490 6 db nem
01 120122051524 6 db nem
01 120122051553 3 db nem
01 120212051585 300 m nem
01 120212051624 2 db nem
01 120212051694 88 db nem
01 210010013331 98 db nem
01 210010013653 550 10 m2 nem
01 210042613885 370 m3 nem
01 210044018514 472 m3 nem
01 210040015663 3189 m2 nem
01 210040015714 7152 m2 nem
01 210040015731 208 m3 nem
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Építés sorszáma Tétel ÉNGY azonosítója Tétel mennyisége: Tétel mennyiségi egysége: A tétel nem elszámolható?
01 210040015760 3189 m2 nem
01 210071729993 1006 m3 nem
01 210080016205 1050 m3 nem
01 210080016263 6378 m2 nem
01 210110016406 1006 m3 nem
01 210110016774 67 db nem
01 210110016825 401 m3 nem
01 610010674731 401 m3 nem
01 610030675233 476 m3 nem
01 630010690192 180 m2 nem
01 630010690214 540 m2 nem
01 630011696531 8.5 m3 nem
01 631022332662 881 m3 nem
01 680022338252 19 db nem
01 680022338453 19 db nem
02 120040008452 200 m nem
02 120050008834 100 m nem
02 120050008810 100 m nem
02 120050008926 1 db nem
02 120050008931 1 db nem
02 120050008943 8 db nem
02 120050009122 8 db nem
02 120050009151 4 db nem
02 120112051476 4 db nem
02 120122051490 4 db nem
02 120122051524 2 db nem
02 120122051553 2 db nem
02 120212051585 300 m nem
02 120212051624 2 db nem
02 120212051694 88 db nem
02 210010013331 75 db nem
02 210010013653 400 10 m2 nem
02 210044018514 99 m3 nem
02 210040015663 1631 m2 nem
02 210040015714 1970 m2 nem
02 210040015731 57.4 m3 nem
02 210040015760 1631 m2 nem
02 210071729993 286 m3 nem
02 210080016205 914.5 m3 nem
02 210080016263 1631 m2 nem
02 210110016406 286 m3 nem
02 210110016774 20 db nem
02 210110016825 120 m3 nem
02 610010674731 99 m3 nem
02 610030675233 99 m3 nem
02 630010690192 12 m2 nem
02 630010690214 36 m2 nem
02 630011696531 4 m3 nem
02 631022332662 370 m3 nem
02 680022338252 5 db nem
02 680022338453 4 db nem

11 Árajánlatos és egyéb kiadások

Tétel általános adatai:
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Sorszám: 1
Sorszám: 1
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Tervezés
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Tervek elkészítése
Költségtípus: Építészek, mérnökök díjai
Költségkategória: Projektelőkészítés költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

igen

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 6950000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 6950000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 5262066
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 1420757.8200
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 6682824
Nem elszámolható költség (Ft): 1687934
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 6348683
Árajánlat elfogadásának indoklása: Árajánlat nem szükséges az általános költségek esetén

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: 2
Sorszám: 2
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Megvalósíthatósági tanulmány
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége
Költségtípus: Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Költségkategória: Projektelőkészítés költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

igen

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 67331312236
Nettó egységár (Ft): 2350000
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Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 2350000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 2350000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 634500.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 2984500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 2835275
Árajánlat elfogadásának indoklása: Árajánlat nem szükséges az általános költségek esetén

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: 3
Sorszám: 3
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Műszaki ellenőr
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Műszaki ellenőr költsége
Költségtípus: Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Költségkategória: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

igen

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 2000000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 2000000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 2000000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 540000.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 2540000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 2413000
Árajánlat elfogadásának indoklása: Árajánlat nem szükséges az általános költségek esetén

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: 4
Sorszám: 4
Hivatkozási azonosítója: 0101
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Árajánlatos tétel megnevezése: Közbeszerzés
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Költségtípus: Közbeszerzés költsége
Költségkategória: Projektelőkészítés költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

igen

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 2000000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 2000000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 2000000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 540000.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 2540000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 2413000
Árajánlat elfogadásának indoklása: Árajánlat nem szükséges az általános költségek esetén

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: 5
Sorszám: 5
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Kötelezően kihelyezendő táblák
Költségtípus: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Költségkategória: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

igen

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 85000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 85000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 85000
Áfa kulcs: 0
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Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 0.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 85000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 80750
Árajánlat elfogadásának indoklása: Árajánlat nem szükséges az általános költségek esetén

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
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Projektmenedzment
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Projektmenedzsment
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 (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma:
Munkanem:

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma:
Nettó egységár (Ft): 900000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 900000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 900000
Áfa kulcs: 0
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 0.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 900000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 855000
Árajánlat elfogadásának indoklása: Árajánlat nem szükséges az általános költségek esetén

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
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése:  A kivitelezés helyszínének 24 órás felügyelete
Árajánlatos tétel részletes kifejtése  A kivitelezés helyszínének 24 órás felügyelete
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
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Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 2235
Mennyiségi egység: óra
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 12

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 2000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 4470000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 4470000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 1206900.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 5676900
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 5393055
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legkedvezőbb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 4917000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 5140500

Sorszám: 8
Sorszám: 8
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Talaj feltáró vizsgálatok költségei
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Talaj feltáró vizsgálatok költségei
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 474217
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 474217
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 474217
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 128038.5900
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 602256
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Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 572143
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 480000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 485000

Sorszám: 9
Sorszám: 9
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Talaj teherbírási vizsgálatok költségei
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Talaj teherbírási vizsgálatok költségei
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 400000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 400000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 400000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 108000.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 508000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 482600
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 415000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 420000

Sorszám: 10
Sorszám: 10
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Földtani vizsgálatok elemzésének költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Földtani vizsgálatok elemzésének költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
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 (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 270000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 270000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 270000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 72900.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 342900
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 325755
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 283000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 285000

Sorszám: 11
Sorszám: 11
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Geodéziai mérés költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Geodéziai mérés költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 295000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 295000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 295000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 79650.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 374650
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 355917
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár
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Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 300000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 310000

Sorszám: 12
Sorszám: 12
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: A kivitelezés kontrolljának költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése A kivitelezés kontrolljának költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 950000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 950000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 950000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 256500.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 1206500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 1146175
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 1000000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 1050000

Sorszám: 13
Sorszám: 13
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: A kivitelezés ideje alatt a helyszínen végzett kontrollmérések költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése A kivitelezés ideje alatt a helyszínen végzett kontrollmérések költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95
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ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 550000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 550000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 550000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 148500.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 698500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 663575
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 580000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 585000

Sorszám: 14
Sorszám: 14
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: "D" terv elkészítésének költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése "D" terv elkészítésének költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 400000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 400000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 400000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 108000.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 508000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 482600
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 425000
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Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 430000

Sorszám: 15
Sorszám: 15
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Kitermelt, visszatöltésre nem kerülő föld teherfuvarozása  maximum 10 km-re

elhelyezési költséggel
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Kitermelt, visszatöltésre nem kerülő föld teherfuvarozása  

maximum 10 km-re elhelyezési költséggel
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1006
Mennyiségi egység: m3
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 01
Munkanem: 21

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 4399
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 4425394
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 4425394
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 1194856.3800
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 5620250
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 5339237
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 4527000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 4627600

Sorszám: 16
Sorszám: 16
Hivatkozási azonosítója: 0202
Árajánlatos tétel megnevezése:  A kivitelezés helyszínének 24 órás felügyelete
Árajánlatos tétel részletes kifejtése  A kivitelezés helyszínének 24 órás felügyelete
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1464
Mennyiségi egység: óra
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
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Építés sorszáma: 02
Munkanem: 12

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 2000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 2928000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 2928000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 790560.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 3718560
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 3532632
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 3220800
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 3367200

Sorszám: 17
Sorszám: 17
Hivatkozási azonosítója: 0202
Árajánlatos tétel megnevezése: Talaj feltáró vizsgálatok költségei
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Talaj feltáró vizsgálatok költségei
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 02
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 235092
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 235092
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 235092
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 63474.8400
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 298567
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 283639
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 250000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
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Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 255000

Sorszám: 18
Sorszám: 18
Hivatkozási azonosítója: 0202
Árajánlatos tétel megnevezése: Talaj teherbírási vizsgálatok költségei
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Talaj teherbírási vizsgálatok költségei
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 02
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 150000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 150000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 150000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 40500.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 190500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 180975
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 180000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 190000

Sorszám: 19
Sorszám: 19
Hivatkozási azonosítója: 0202
Árajánlatos tétel megnevezése: Földtani vizsgálatok elemzésének költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Földtani vizsgálatok elemzésének költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 02
Munkanem: 19
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Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 130000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 130000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 130000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 35100.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 165100
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 156845
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 160000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 175000

Sorszám: 20
Sorszám: 20
Hivatkozási azonosítója: 0202
Árajánlatos tétel megnevezése: Geodéziai mérés költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Geodéziai mérés költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 02
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 150000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 150000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 150000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 40500.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 190500
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 180975
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 175000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 180000
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Sorszám: 21
Sorszám: 21
Hivatkozási azonosítója: 0202
Árajánlatos tétel megnevezése: A kivitelezés kontrolljának költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése A kivitelezés kontrolljának költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 02
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 400000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 400000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 400000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 108000.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 508000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 482600
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 430000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 435000

Sorszám: 22
Sorszám: 22
Hivatkozási azonosítója: 0202
Árajánlatos tétel megnevezése: A kivitelezés ideje alatt a helyszínen végzett kontrollmérések költsége
Árajánlatos tétel részletes kifejtése A kivitelezés ideje alatt a helyszínen végzett kontrollmérések költsége
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 02
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 320000
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Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 320000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 320000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 86400.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 406400
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 386080
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 335000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 345000

Sorszám: 23
Sorszám: 23
Hivatkozási azonosítója: 0202
Árajánlatos tétel megnevezése: "D" terv elkészítésének költsége 
Árajánlatos tétel részletes kifejtése "D" terv elkészítésének költsége 
Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 1
Mennyiségi egység: db
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 02
Munkanem: 19

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 200000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 200000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 200000
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 54000.0000
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 254000
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 241300
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 213000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 220000

Sorszám: 24
Sorszám: 24
Hivatkozási azonosítója: 0202
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Árajánlatos tétel megnevezése: A kitermelt, visszatöltésre nem kerülő föld teherfuvarozása  maximum 10 km-re
elhelyezési költséggel

Árajánlatos tétel részletes kifejtése A kitermelt, visszatöltésre nem kerülő föld teherfuvarozása  maximum 10 km-re
elhelyezési költséggel

Költségtípus: Építéshez kapcsolódó költségek
Költségkategória: Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A tétel egyedi gyártású és más forgalmazótól nem
szerezhető be?

nem

Mennyiség: 286
Mennyiségi egység: m3
Támogatás mértéke (%): 95

ÉNGY-be nem sorolható tételek
Építés sorszáma: 02
Munkanem: 21

Elfogadott árajánlat
Elfogadott árajánlat kiállító adószáma: 14217780203
Nettó egységár (Ft): 4399
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 1258114
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 1258114
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 339690.7800
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 1597805
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 1517915
Árajánlat elfogadásának indoklása: Legalacsonyabb ár

Visszautasított árajánlat
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 1: 10660612203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 1: 1287000
Visszautasított árajánlat kiállító adószáma 2: 23748286203
Visszautasított árajánlat tétel nettó értéke 2: 1315600

12 Mérföldkövek

Mérföldkövek

Sorszám: 01
Mérföldkő sorszáma: 01
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.09.30.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Az első szakasz befejezése. 0343 hrsz útszakasz munkái, illetve az általános költségek

elszámolása (tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzés)
Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

215897466

Sorszám: 02
Mérföldkő sorszáma: 02
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2024.04.30.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A második szakasz (0320 hrsz) kivitelezése, projektmenedzsment, tájékoztatás és

nyilvánosság és a műszaki ellenőri költség elszámolása
Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

84102534
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Műszaki szakmai eredmények

Sorszám: 01
Eredmény megnevezése: Első szakasz
Mérföldkő sorszáma: 01
Eredmény leírása: A kivitelezés első szakaszának befejezése (0343 hrsz), illetve a megvalósíthatósági

tanulmány, tervezés költségének elszámolása
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A 0343 hrsz szakaszon élők és dolgozók jobb körülmények között közlekedhetnek

Sorszám: 02
Eredmény megnevezése: Második szakasz
Mérföldkő sorszáma: 02
Eredmény leírása: A 2. szakasz (0320 hrsz.) befejezése, a projektmenedzsment, műszaki ellenőr és a

tájékoztatás és nyilvánosság befejezése
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A 0320 hrsz szakaszon élők és dolgozók jobb körülmények között közlekedhetnek

13 Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány
I/1. Érintett lakosságszám
Lajosmizse teljes lakosságának száma 2020.01.01-jén 11.461 fő, amelyből a külterületen élők száma 3564 fő. 2021.01.01-jén 12.104 fő a teljes
lakosság, míg a külterületen élők száma 3697 fő.
I/2. Fejlesztendő út/útszakasz bemutatása
A projekt keretében 2 db külterületi, szilárd burkolattal rendelkező útszakasz kerül teljes felújításra. Az érintett helyrajzi számok: 0343 és 0320.
Mindkét helyrajzi számú út Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében van. Az első útszakasz (0343) jellemzői: Meglévő út a
4608.  jelű út 24 + 477.73 km sz. és a 0320 hrsz. út között épült. Út jellemzően mezőgazdasági kultúrával művelt terület feltárását, valamint
mezőgazdasági termékeket feldolgozó üzemek kiszolgálását célozza.  Hálózati szerepét tekintve biztosítja a 2. szakasz útvonalának törzsúthálózati
kapcsolatát. Ezzel ezen utak mellett található mezőgazdasági létesítmények használatában, a megfelelő szintű működésében jelentős szerepet lát
el. Út közterület szélessége 10.5 ? 16 m között változik. Útburkolat szélessége: 4.0 m. Útburkolatot a 80-as és 90- es évek fordulójának időpontjában
létesítették, helyszíni cementstabilizációval, az alapon egyrétegű aszfaltszőnyeg beépítésével készült. Felülete repedezett, burkolat széle lokálisan,
foltokban megsüllyedt, helyütt kátyús, mozaikosan repedezett. Kátyúk környezetében az aszfaltburkolat bomlásának folyamata látható.  Felületére
hulló csapadékvíz padka hiányában jellemzően a burkolatszél mentén szikkad el. Burkolat melletti terület jellemzően rendezetlen, földárok nem
található. 2. útszakasz (0320) jellemzői: 0343 hrsz. végétől a burkolt út mentén található gazdasági telephely kapu vonaláig terjed. Felújítást igényel.
Felületén kisebb deformációk, repedések, felületi hiányosságok ? kátyúk ? láthatók. A közel 35 éves működés eredményeképpen az aszfaltréteg
vastagsága lecsökkent. Burkolatszéleken süllyedési deformációk láthatók. 5.0 m szélességgel, kétoldali eséssel épült. Padka rendezetlen, nem
biztosítja a burkolt felületre hulló csapadékvíz lefolyását.  Csapadékvíz elvezetés létesítményei nem láthatók.  Út által keresztezett vízelvezető árok
vonalában a közúton közlekedők biztonságát beton tömbök szolgálják.Időszakosan sem válnak járhatatlanná.
I/3. A fejlesztendő út/útszakasz szerepe
A fejlesztendő mindkét útszakasz gazdasági útnak tekinthető, hiszen különböző mértékben kiépített szállítópályákból, illetve utakból álló külterületi
úthálózatokat, amelyek elsőrendű célja a mezőgazdasági termelés szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálása, továbbá feltételeinek
megteremtése. Ezt bizonytíja, hogy az utak mentén, közvetlen elérésében számos mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó vállalkozás, szervezet,
őstermelő tevékenykedik. Összesen 11 db, amelyből 5 db őstermelő és 6 db különböző gazdasági személy (Pl: Mizsetáp Kft). Az ő szempontjukból
elengedhetetlen igény az útszakaszok felújítása, hiszen a napi szintű munkavégzés lényegesen meggyorsítja egy jó minőségű útszakasz, illetve a
járművekben keletkezett esetleges károk (pl.: kátyúk és padka hiánya miatti veszélyes lehúzódások miatt) mérséklése sem utolsó szempont. Az
útszakaszok 35 évvel ezelőtt e mezőgazdasági igényeknek megfelelően lettek kiépítve, hiszen 2 sávosak és aszfalt burkolatot kaptak. Azonban ezek
állapota jelentősen leromlott az eltelt időben, valamint a vízelvezetés sem megoldott megfelelő árkokkal. Ezért az utak jelenlegi szilárd burkolatának
cseréje elengedhetetlen. Az utak megfelelő lejtéssel készülnek (2%-os), illetve 1-1,2 m széles 5%-os lejtésű padka biztosítja a csapadékvíz
elvezetését az újonnan kialakított rézsűs ékalakú szikkasztó árokba. Az utak nyomvonala véglegesnek tekinthető, azon területeket termőföldként
hasznosítani a továbbiakban (ahogyan eddig sem) nem lehet. A fejlesztések eredményeként a térségben lévő ?főként mezőgazdasági- gazdasági
tevékenység fellendülhet a jobb logisztikai feltételek miatt.
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I/4. Út/útszakasz felújításának indoka
Mindkét útszakasz: 
A külterületen élők számára az alapszolgáltatások könnyebb eléréséből fakadó fejlesztési igények; 
Lajosmizse város lakosságának több, mint 30%-a külterületen él. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint országosan a lakosság csupán 3%-a él
külterületen, így a városhatáron kívül élők alapszolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférése megkerülhetetlen társadalmi igény. A 0343 hrsz.
útszakasz több lakóházat és gazdasági tevékenységet végzőt érint. Az ott lakóknak nagy szükségük van egy biztonságos, könnyen járható útra,
amely által az utazásra fordított idejük csökkenése mellett a komfortérzetük nő. 
A fejleszteni kívánt út/útszakasz vízelvezetésből fakadó igények 
Az útszakaszokon jelenleg a vízelvezetés nem megoldott, így szikkasztó árok elengedhetetlen. 
0343 hrsz: 
A gazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának könnyebbítéséből fakadó fejlesztési
igények: 
Az útszakasz 10 db gazdasági tevékenységet végzőt érint. Létkérdés a vállalkozások számára a megfelelő minőségű bevezető út megléte. Megnő az
anyagi és személyi károk száma a sok kátyú miatt. Így jelentős anyagi kár is keletkezhet egy esetleges teherautó felborulás miatt. 
A projekt által érintett terület és a település(ek) gazdasági fejlődése szempontjából fakadó fejlesztési igények 
Az érintett útszakaszon található a Mizsetáp Kft. 3 db telephelye is. E cégnek majdnem 2,5 milliárd Ft nettó árbevétele volt és 59 főt foglalkoztat.
jelentős szervezet Lajosmizsén, így az út fejlesztése további gazdasági növekedést eredményezhet, amely munkaerő növelést okozhat. Az itt
dolgozók munkába járása jóval biztonságosabb lesz. 
0320 hrsz: 
A gazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának könnyebbítéséből fakadó fejlesztési
igények: 
A Charolais Kft telephelye itt található, így a szervezet szállítmányozása könnyebb lesz. Valamint az itt található termőföldek is könnyebben
megközelíthetők.
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II/1. A fejlesztés bemutatása
0343 hrsz: 
Burkolt út szélessége felújítást követően is 4.0 m, koronaszélesség 6.0 m. 
Burkolt útszélek mellett kétoldali,  1.0 m szélességű padka alakítandó ki. 
Burkolat felújítás nem érinti a 4608. jelű utat. Jelzett út pályaszerkezeti megerősítése a közeljövőben megvalósul. Út felújítása során a jelen tervben
meghatározott útcsatlakozás felújítása megtörténik. Ennek megfelelően a jelen tervben előirányzott felújítás a 0343 hrsz. terület határán kezdődik.
Felújítás ?idegen tulajdonú? területet, utat nem érint. 
Meglévő burkolat jellemzően egyoldali eséssel épült 
Burkolat jó műszaki állapotának fenntartása érdekében kétoldali, szikkasztó jellegű, ék alakú földárok létesítendő. Ék alakú, 6 /4 rézsűhajlású,
szikkasztó jellegű földárok. Amennyiben érint elektromos légvezeték tartó oszlopot, úgy az oszlop tengelyétől számított 1.5 ? 1.5 m távolságban meg
kell szakítani. 
Meglévő kapubejáró és útcsatlakozások burkolatát a megváltozott főpálya magassági értékének átvezetése érdekében a lehetőség szerint legkisebb
szélességben (2.0 m) kell csatlakoztatni aszfalt szőnyeg építésével. 
Tervezési osztály jele: K VIII. 
Környezeti körülmény jele: A 
Tervezési sebesség: 50 km/h 
Tervezett magassági elrendezés tervezése során a meglévő pályaburkolat magassági értékeit és az aszfalt réteg állandó, szükséges 5.0 cm
vastagságú értékének megépítés szükségességét valamint az egyoldali esés 2.0 % - os értéke. 
Keresztmetszetek jól mutatják a teljes hosszban kiépítendő 5.0 cm vastagságú aszfalt szőnyeg építését, valamint a kétoldali esés biztosítása
érdekében szükséges, profilozást biztosító kiegyenlítő réteg felületét 
Padkákat, a burkolatszélek csatlakozásától kiindulóan 0.50 ? 0.50 m szélességben nemesítéssel - mechanikai stabilizációval ? kell ellátni Nemesített
padka szerkezete: 
50 cm vtg-ban 90 % fokra tömörített altalaj, 
15 cm vtg. 30/50 zúzottkő hengerlés, 
5 cm vtg.  5/20 kiékelő zúzalék hengerlés 
 
0320 hrsz: 
Burkolt út szélessége felújítást követően is 5.0 m, koronaszélesség 7.0 m. 
Burkolt útszélek mellett kétoldali,  1.0 mszélességű padka alakítandó ki. 
Padkák burkolat felőli csatlakozásától kiindulóan 0.50 m szélességű nemesítést kell építeni a burkolatszélek védelme érdekében, a szűk
burkolatszélességre tekintettel 
Burkolat jó műszaki állapotának fenntartása érdekében kétoldali, szikkasztó jellegű, ék alakú földárok létesítendő. Ék alakú, 6 /4 rézsű hajlású,
szikkasztó jellegű földárok. Amennyiben érint elektromos légvezeték tartó oszlopot, úgy az oszlop tengelyétől számított 1.5 ? 1.5 m távolságban meg
kell szakítani. 
Meglévő kapubejáró és útcsatlakozások burkolatát a megváltozott főpálya magassági értékének átvezetése érdekében a lehetőség szerint legkisebb
szélességben (2.0 m) kell csatlakoztatni aszfalt szőnyeg építésével. 
- Földút csatlakozásokat a főpálya burkolat szerkezeti védelme érdekében 2.0 m szélességben kell burkolattal kiépíteni. 
Tervezési osztály jele: K VIII. 
Környezeti körülmény jele: A 
Tervezési sebesség: 50 km/h 
Tervezett magassági elrendezés tervezése során a meglévő pályaburkolat magassági értékeit és az aszfalt réteg állandó, szükséges 5.0 cm
vastagságú értékének  megépítés szükségességét valamint az egyoldali esés 2.0 % - os értéke. 
Keresztmetszetek jól mutatják a teljes hosszban kiépítendő 5.0 cm vastagságú aszfalt szőnyeg építését, valamint a kétoldali esés biztosítása
érdekében szükséges, profilozást biztosító kiegyenlítő réteg felületét 
A tervezett keresztmetszeti kialakításhoz szükséges, a felületben meglévő fákat ki kell vágni. Fakivágások alapvetően rendezetlen, spontán kialakult
és növekvő facsoportokat érint. Megbízóval egyeztetve rögzíthető: ezen fák kivágásának akadálya nincs. A pontos kitűzés alapján kell a kivágandó
fákat kijelölni és kivágni. Ezen felül fakivágás nem indokolt és nem lehetséges! 
Meglévő, útburkolatot keresztező vízelvezető árok felett a padkában kétoldali közúti vezetőkorlátot kell beépíteni. 
Kerékpársáv nem épül egyik útszakaszon sem.
II/2. Kerékpáros fejlesztések
Nem releváns
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II/3. A fejlesztéssel elérni kívánt pozitív hatások
A fejlesztéssel több pozitív hatás is elérhető. Egyrészt az érintett útszakaszok mentén lakó személyek biztonságosabban és kényelmesebben tudnak
eljutni otthonaikba, illetve a városba. Ez az itt telephelyet fenntartó gazdasági társaságokra is igaz. Másrészt ezek elérhetősége javul, illetve a
szállítási gondok is megszűnnek, gyorsabban és biztonságosabban juttatják el termékeiket a partnereiknek, illetve alapanyaguk is hasonlóképpen
érkezik ide. Manapság rendkívül fontos a logisztikai útvonalak tervezése, amelyeknél nagyon fontos szempont az adott útszakaszon történő gyors
áthaladás. Ezt nagyban befolyásolja annak minősége. A fejlesztéssel több útvonalat tudnak ide tervezni, illetve telephelyként is kecsegtető lehet 1-1
beruházó számára. Ez pedig egyértelműen gazdaságélénkítő hatású. A vidék megtartó ereje is nőhet ezzel. Az útszakaszok sajnos nagyon leromlott
állapotúak, amelyet a számos kátyú is jelez. Ezek részben a rossz vízelvezetés következményei, amelyek orvoslása mindkét útszakasz esetében ék
alakú szikkasztó árkok létesítésével valósul meg.  Így a karbantartási költségek is lényegesen alacsonyabbak lesznek a fenntartási időszakban,
hiszen ezáltal is tartósabb út létesül (kevesebb kátyú a megálló víz miatt). Egyértelműen elmondható, hogy a fejlesztés következtében az út műszaki
adottságai javulnak, hiszen a leromlott, elkopott aszfaltréteg helyére és új alapokra helyezett 5 cm vastag aszfaltréteg kerül.
III/1. Költséghatékonyság
A jelenlegi önkormányzati fejlesztések esetén a költséghatékonyság mindig az egyik legfontosabb szempont a tervezés során. A pályázati felhívás
tanulmányozása után az önkormányzat mérlegelt, hogy a rendelkezésre álló forrás és a támogatás mértéke alapján milyen útszakaszok fejlesztései
jöhetnek létre. Ezután egy képzeletbeli rangsort állítottunk a fejlesztendő útszakaszok között az alapján, hogy azok mennyire szükségszerűek,
melyek a leginkább gazdasági és társadalmi szempontból fontosak. A döntésben mérlegelésre került 1-1 útszakasz fajlagos költsége és annak
viszonya a fontosságával. Így került kiválasztásra ez a 2 útszakasz, amelyek egymáshoz csatlakoznak. A kiválasztás során mindig 3 árajánlat
alapján, vagy értékhatártól függően közbeszerzési eljárás lefolytatásával döntjük el, hogy kivel kötünk szerződést az adott munkára. Ez biztosítja a
reális piaci árat. Emellett az ÉNGY szerinti maximális referencia értéket el nem érő költségvetést fogadtunk el, amely garantálja a megfelelő árat.
Természetesen a tervezővel maximális műszaki-szakmai színvonalat alakítottunk ki, amely a hosszútávú költséghatékonyság alapja, hiszen így
kevesebb a karbantartási költség. Az útburkolatokat sem kívántuk szélesíteni, hiszen azok kielégítőek, kizárólag a padkák rendezése és az árkok
kialakítása többlet költség, de ez mind a hosszú távú gondolkodás alapja. A projekt összköltségének felhívás szerinti belső korlátait is lehetőség
szerint betartjuk, tehát túlárazásról itt sem beszélhetünk.
IV/1. Kockázatok a projekt megvalósítása során
Kivitelezőkkel kapcsolatos kockázatok:A kivitelező magas munkadíjat ad. Ezt kiküszöböli a tervezői költségbecsléshez való ragaszkodás, amely
ÉNGY szerint került kialakításra, meghatározott referenciaárral. A kiválasztás során nyílt közbeszerzés után a legalacsonyabb ár kerül elfogadásra.
Megbízhatatlan kivitelező, hanyag munkavégzés: erre preventív megoldás az árajánlathoz kért referenciák. A munkavégzést pedig műszaki ellenőr
vizsgálja. A munkafolyamatok engedély nélkül végezhetők, mivel csak felújítási munkákat tartalmaznak, így ennek elvégzése nem lehet
megoldhatatlan, nehéz feladat. A hibák, csúszás miatt kötbért fogunk kikötni a szerződésben. 
Finanszírozással kapcsolatos kockázatok:Az önerő rendelkezésre áll és a projekt 2 ütemben valósul meg, 2 kifizetési kérelemmel, amely a gördülő
finanszírozást teszi lehetővé. 
Hatósági közbeszerzési eljárások elhúzódásával kapcsolatos kockázatok 
A közbeszerzési eljárás végződhet eredménytelenül, illetve elhúzódhat. Ennek megakadályozására a közbeszerzést a lehető leghamarabb ki
szeretnénk írni, illetve olyan közbeszerzési szakembert választunk ki, aki nagy szakértelemmel, sok referenciával rendelkezik.  
Időjárási kockázatok:Az időjárási kockázat minden külterületen történő kivitelezést érint. A projekt összességében nem igényel hosszas kivitelezési
időt, így annak csúszása, félbeszakítása nem fogja a projekt előre meghatározott ütemezését felborítani. A 24 hónapos megvalósítási idő biztosan
nem forog veszélyben
IV/2. Kockázatok a fenntartási időszakban
Időjárási kockázatok: 
Az elkészült aszfaltréteg az időjárási kitettség miatt hamar kátyúsodhat, illetve a szélei lesüllyedhetnek. Ezt megelőzendő olyan aszfaltréteget
terveztettünk, amely ellenáll az időjárásnak, megfelelő anyagminőségű és vastagságú. Ezen felül a csapadékvíz elvezetésre az utak lejtéssel
készülnek. Valamint az utak széleinek sérülését elkerüljük az 50-50 cm-es padkákkal. Ezek 5%-os lejtéssel lesznek csatlakoztatva az út mentén
kiépítésre kerülő ék alakú rézsűs szikkasztó árkokhoz, ahol a csapadékvíz nem áll meg az úton és nem képezhet kátyút a fagyos időkben.
 
Kivitelezési hibák 
A műszaki ellenőr alkalmazásával a kivitelezés teljes folyamatát, annak minden fázisát tudjuk kontrollálni, hogy az útburkolat a terveknek megfelelő
minőségben készüljön el és hosszú távon ez fenn is maradhasson. Továbbá olyan szerződést kötünk, amelyben a kivitelező garanciát vállal az
elkészült út tartósságára. A hosszú távú fenntartás érdekében már a tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi és a várható forgalomterhelést. A
jelenlegi forgalomnál szignifikánsan nagyobb terhelést nem tervezünk, az útszakasz azonban a jelenlegi terhelés többszörösét is hosszú távon is
elbírja, jelentős károsodás nélkül. 
A társdalami és gazdasági igény kielégítetlen marad: 
A tervezés során a lakosság és a gazdaság szereplőinek szempontjait egyaránt figyelembe vettük. Ennek megfelelően alakítjuk ki az utakat. A
lakosság számára kényelmesebben és gyorsabban elérhető lesz a város.
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V/1. A projekt innovációs tartalma
A projekt során a meglévő útszakaszok újraaszfaltozása történik meg, azonban emellett egy új elem is megjelenik, amely eddig nem volt az utakon.
Ez pedig a szikkasztó árkok építése. Az ék alakú rézsűs árkok képesek az utakon lévő esővíz, hólé elvezetését. Ezzel az időjárási körülményeknek
való kitettségük jelentősen csökken. Ezzel az utak minősége lényegesen hosszabb távon fennmarad.
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Fájlok csatolása
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97-2021. (VII. 26.)
önkormányzati határozat.pdf

01) Képviselő-testületi
határozat kivonata

97-2021. (VII. 26.)
önkormányzati határozat.pdf

2021.07.27. 02:13:08 SIKERES

0320 hrsz.pdf 05) Az ÁÚF 7. fejezete
szerinti dokumentumok

0320 hrsz.pdf 2021.07.27. 02:15:57 SIKERES

0343 hrsz.pdf 05) Az ÁÚF 7. fejezete
szerinti dokumentumok

0343 hrsz.pdf 2021.07.27. 02:16:29 SIKERES

Basky András aláírási
címpéldány.pdf

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

Basky András aláírási
címpéldány.pdf

2021.07.27. 02:17:07 SIKERES

Helyi Esélyegyenlőségi
Program.pdf

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

Helyi Esélyegyenlőségi
Program.pdf

2021.07.27. 02:17:34 SIKERES

Ingaltan-nyilvántartási 
hiteles térképmásolat - 0343
hrsz 0308-2 hrsz-tól kezdődő
szakasza.pdf

02) Térképmásolat Ingaltan-nyilvántartási 
hiteles térképmásolat - 0343
hrsz 0308-2 hrsz-tól kezdődő
szakasza.pdf

2021.07.27. 02:17:59 SIKERES

Ingaltan-nyilvántartási 
hiteles térképmásolat - 0343
hrsz 0320 hrsz-ba végződő
szakasza.pdf

02) Térképmásolat Ingaltan-nyilvántartási 
hiteles térképmásolat - 0343
hrsz 0320 hrsz-ba végződő
szakasza.pdf

2021.07.27. 02:18:15 SIKERES

Ingaltan-nyilvántartási 
hiteles térképmásolat -0320
hrsz 0343 hrsz-tól kezdődő
szakasza.pdf

02) Térképmásolat Ingaltan-nyilvántartási 
hiteles térképmásolat -0320
hrsz 0343 hrsz-tól kezdődő
szakasza.pdf

2021.07.27. 02:18:22 SIKERES

Nyilatkozat - gazdasági
tevékenység.pdf

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

Nyilatkozat - gazdasági
tevékenység.pdf

2021.07.27. 02:19:04 SIKERES

Nyilatkozat - Helyi
Esélyegyenlőségi Program
meglétéről.pdf

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

Nyilatkozat - Helyi
Esélyegyenlőségi Program
meglétéről.pdf

2021.07.27. 02:19:15 SIKERES

Nyilatkozat település
rendezési tervhez való
illeszkedésről.pdf

08) Jegyzői nyilatkozat Nyilatkozat település
rendezési tervhez való
illeszkedésről.pdf

2021.07.27. 02:20:49 SIKERES

Polgármesteri megbízólevél
- Basky András.pdf

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

Polgármesteri megbízólevél
- Basky András.pdf

2021.07.27. 02:21:00 SIKERES

Terv.nyil. az építési
engedélyről.pdf

14) Tervezői nyilatkozat-
nem engedély köteles
tevékenység

Terv.nyil. az építési
engedélyről.pdf

2021.07.27. 02:21:18 SIKERES

Előlapok.pdf 11) Építési-műszaki
dokumentáció

Előlapok.pdf 2021.07.27. 02:25:08 SIKERES

Földtömegszámítás I.
szakasz.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Földtömegszámítás I.
szakasz.pdf

2021.07.27. 02:26:07 SIKERES

Földtömegszámítás II.
szakasz.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Földtömegszámítás II.
szakasz.pdf

2021.07.27. 02:28:18 SIKERES

Kiegy. réteg számítás I.
szakasz.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Kiegy. réteg számítás I.
szakasz.pdf

2021.07.27. 02:28:30 SIKERES

Kiegy. réteg számítás II.
szakasz.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Kiegy. réteg számítás II.
szakasz.pdf

2021.07.27. 02:28:38 SIKERES

Műleírás kieg. GÁZ
közmű.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Műleírás kieg. GÁZ
közmű.pdf

2021.07.27. 02:29:54 SIKERES
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Műszaki leírás.pdf 11) Építési-műszaki

dokumentáció
Műszaki leírás.pdf 2021.07.27. 02:30:22 SIKERES

6050_Lajosmizse__0320_
hrsz_(4).JPG

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

6050_Lajosmizse__0320_
hrsz_(4).JPG

2021.07.27. 02:40:35 SIKERES

6050_Lajosmizse__0320_
hrsz_(5).JPG

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

6050_Lajosmizse__0320_
hrsz_(5).JPG

2021.07.27. 02:40:56 SIKERES

6050_Lajosmizse__0343_
hrsz_(4).JPG

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

6050_Lajosmizse__0343_
hrsz_(4).JPG

2021.07.27. 02:41:27 SIKERES

6050_Lajosmizse__0343_
hrsz_(9).JPG

03) Értékeléshez szükséges
dokumentumok

6050_Lajosmizse__0343_
hrsz_(9).JPG

2021.07.27. 02:42:04 SIKERES

Árajánlat - ajánlatos tételek -
Patina-Mix Kft..pdf

06) Árajánlat Árajánlat - ajánlatos tételek -
Patina-Mix Kft..pdf

2021.08.27. 03:22:58 SIKERES

Árajánlat - ajánlatos tételek -
Gomép Kft.pdf

06) Árajánlat Árajánlat - ajánlatos tételek -
Gomép Kft.pdf

2021.08.27. 03:23:14 SIKERES

Árajánlat - ajánlatos tételek -
Mizsebau Építő Kft.pdf

06) Árajánlat Árajánlat - ajánlatos tételek -
Mizsebau Építő Kft.pdf

2021.08.27. 03:23:24 SIKERES

Lajosmizse költerületi utak
felújítása GEODÉZIAI
ALAPTÉRKÉP 2 SZAKASZ
(1).pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Lajosmizse költerületi utak
felújítása GEODÉZIAI
ALAPTÉRKÉP 2 SZAKASZ
(1).pdf

2021.08.27. 19:02:17 SIKERES

Lajosmizse költerületi utak
felújítása GEODÉZIAI
ALAPTÉRKÉP ÁTTEKINTŐ
RAJZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Lajosmizse költerületi utak
felújítása GEODÉZIAI
ALAPTÉRKÉP ÁTTEKINTŐ
RAJZ.pdf

2021.08.27. 19:02:39 SIKERES

Lajosmizse költerületi utak
felújítása GEODÉZIAI
ALAPTÉRKÉP1 SZAKASZ
A RAJZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Lajosmizse költerületi utak
felújítása GEODÉZIAI
ALAPTÉRKÉP1 SZAKASZ
A RAJZ.pdf

2021.08.27. 19:02:51 SIKERES

Lajosmizse költerületi utak
felújítása GEODÉZIAI
ALAPTÉRKÉP1 SZAKASZ
B RAJZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

Lajosmizse költerületi utak
felújítása GEODÉZIAI
ALAPTÉRKÉP1 SZAKASZ
B RAJZ.pdf

2021.08.27. 19:03:41 SIKERES

U 2 1 Lajosmizse költerületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 2 1 Lajosmizse költerületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

2021.08.27. 19:03:51 SIKERES

U 2 2Lajosmizse költerületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 2 2Lajosmizse költerületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

2021.08.27. 19:04:07 SIKERES

U 2 3 Lajosmizse költerületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 2 3 Lajosmizse költerületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

2021.08.27. 19:04:15 SIKERES

U 2 4 Lajosmizse kÜlterületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 2 4 Lajosmizse kÜlterületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

2021.08.27. 19:04:24 SIKERES

U 2 5 Lajosmizse kÜlterületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 2 5 Lajosmizse kÜlterületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

2021.08.27. 19:05:04 SIKERES

U 2 6 Lajosmizse külterületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 2 6 Lajosmizse külterületi
utak felújítása RÉSZLETES
HESZ.pdf

2021.08.27. 19:05:13 SIKERES

U 3 1 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 3 1 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

2021.08.27. 19:05:23 SIKERES
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U 3 2 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 3 2 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

2021.08.27. 19:05:41 SIKERES

U 3 3 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 3 3 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

2021.08.27. 19:05:50 SIKERES

U 3 4 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 3 4 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

2021.08.27. 19:06:23 SIKERES

U 3 5 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 3 5 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

2021.08.27. 19:06:46 SIKERES

U 3 6 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 3 6 Lajosmizse költerületi
utak felújítása KÖZMŰ
HRSZ.pdf

2021.08.27. 19:07:09 SIKERES

U 4 1  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 1  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:07:19 SIKERES

U 4 2  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 2  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:07:33 SIKERES

U 4 3  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 3  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:18:24 SIKERES

U 4 4  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 4  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:18:39 SIKERES

U 4 5  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 5  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:18:53 SIKERES

U 4 6  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 6  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:19:37 SIKERES

U 4 7  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 7  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:22:02 SIKERES

U 4 8  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 8  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:23:08 SIKERES

U 4 9 Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 4 9 Lajosmizse külterületi
utak felújítása
KERESZTSZELVÉNYEK.pdf

2021.08.27. 19:23:26 SIKERES

U 5 1  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
MINTAKERESZTSZELV.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 5 1  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
MINTAKERESZTSZELV.pdf

2021.08.27. 19:23:36 SIKERES

U 5 2  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
MINTAKERESZTSZELV.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 5 2  Lajosmizse külterületi
utak felújítása
MINTAKERESZTSZELV.pdf

2021.08.27. 19:23:48 SIKERES

U 6 1 Irott hossz_szelveny I
szakasz.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 6 1 Irott hossz_szelveny I
szakasz.pdf

2021.08.27. 19:27:04 SIKERES

U 6 2 Irott hossz_szelveny II
szakasz.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

U 6 2 Irott hossz_szelveny II
szakasz.pdf

2021.08.27. 19:27:49 SIKERES

15 Nyilatkozatok
Közbeszerzés
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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: Nyílt eljárás
Közbeszerzés tárgya: Építési beruházás
Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 236265472

Átláthatósági nyilatkozat
Ügyfél-azonosító száma: Tényleges tulajdonos

(ennek hiányában vezető
tisztségviselő) neve:

Adószám/adóazonosító
jel:

Tulajdoni
hányad/részesedés

mértéke (%):

Adóilletőség Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,

befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységből származó bevételek aránya

az összes bevételhez képest (%)

Többségi állami tulajdon nyilatkozat
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságként, illetve központi költségvetési szervként kérelmez? nem
Kormány előzetes hozzájárulásáról szóló dokumentumot csatolta?

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 támogatói
okiratban foglalt feltételeket betartom, a kötelezettségeknek eleget teszek;

c) vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, a Felhívásban, az ÁÚF-ben, valamint az ÁSZF-ben meghatározott
feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló
iratokat az előírt határidőre beszerzem, átadom és a helyszíni vizsgálat lebonyolításának lehetőségét biztosítom;

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

e) jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett monitoring
adat-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. mellékletének XIX. Uniós fejlesztések elnevezésű fejezetéből biztosított költségvetési
támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

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

egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartott adatok alapján történik;
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b) az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataimban bekövetkezett változást a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a
változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles vagyok az arra rendszeresített, hatályban lévő nyomtatványon papír alapon
vagy elektronikus úton bejelenteni. Amennyiben a változás-bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó a Támogatási törvény 29. §
(5) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények engem terhelnek;

c) amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és
feljelentés megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntető eljárás megindítását a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 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 a 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, a dcd) alpontban meghatározottakon kívüli

adatokat, és
dcf) a kedvezményezett székhelyét.

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

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

eljárás alatt áll,
ec) jogszabályban vagy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 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, vagy
ee) mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási

rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
f) a megítélt támogatást a Kincstár az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a

pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 908/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet) 28. cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatartja, és ezzel a tartozás
megfizetettnek minősül;

g) köztartozás vagy a kifizető ügynökséggel szemben fennálló tartozás esetén a kifizethető támogatást a Kincstár a köztartozással, valamint a
tartozással csökkentett összegben folyósítja, azzal, hogy a támogatott tevékenységet a támogatói okiratban meghatározott műszaki-szakmai
tartalom és intenzitás mellett valósítom meg;
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h) az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatom alátámasztásául nem szükséges a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, illetve a
pályázati dokumentációban foglalt rendelkezések alapján igazoló dokumentumokat benyújtanom, amennyiben a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 77. § (5) bekezdésében foglaltak szerint természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat kedvezményezett
számára biztosított lehetőségként azt választom, hogy az önerő biztosításáról kizárólag nyilatkozatot adok;

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

3. Kijelentem, hogy
a) megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi

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

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

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

g) ha az általam képviselt szervezet ellen jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott - eljárást rendelnek el, azt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a Támogatási törvény szabályainak megfelelően
bejelentem;

h) az önerő rendelkezésemre áll, melyet az ÁÚF-ben meghatározott módon és formában legkésőbb az első kifizetési igénylésben (beleértve az
előlegigénylésre vonatkozó kifizetési igénylést is) a megfelelő dokumentumok benyújtásával igazolok, amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet
(XI. 5.) 77. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat
kedvezményezett számára biztosított lehetőségként nem azt választom, hogy az önerő biztosításáról kizárólag nyilatkozatot adok, továbbá
amennyiben a Magyaroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatnak
minősülök.

4. Vállalom, hogy
a) a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a támogatói okirat hatályba lépését

követően is biztosítom, továbbá a projekt megfelel a reális és takarékos költségvetés előírásának;
b) az ÁÚF 7. pontjában foglaltaktól eltérően a támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni

viszonyai rendezettek, azzal az eltéréssel, hogy az ingatlanoknak nem kell per-, teher- és igénymentesnek lennie. A rendezett tulajdoni
viszonyokat biztosítom, és igazolom legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig;

c) a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartom, a projekt által érintett területen a védett természeti és
kulturális értékeket megőrzöm, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetem;

d) amennyiben közbeszerzési eljárást folytatok le, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint járok el;
e) a fenntartási kötelezettség időtartama alatt (a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig) a támogatott beruházást, gépet, eszközt a

rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használom, üzemeltetem;
f) a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné,

használhatatlanná válás esetén saját forrásból lecserélhető, és annak megtörténtét megelőzően az arra rendszeresített, hatályban lévő
formanyomtatványon - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve - bejelentem;

g) amennyiben a kedvezményezett szervezeti formájában vagy személyében változás (jogutódlás vagy kötelezettségek átadása) következne be,
annak megtörténtét jogszabályban előírt módon - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve - bejelentem.

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

Tájékoztatom, hogy az Európai Parlament és Tanács 2013. december 17-i, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és
a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1306/2013/EU rendeletének 111. cikke, a Bizottság 2014. augusztus 6-i, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető
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ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 908/2014/EU végrehajtási rendeletének 57-59. cikke, valamint a Támogatási
törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján pénzügyi évre vonatkozóan évente, naptári évre vonatkozóan negyedévenként a tárgyév első napjától az
adott negyedév utolsó napjáig folyósított támogatásokra, illetve a jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett támogatásokra vonatkozó alábbi adatok
közzétételre kerülnek a Kincstár honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozzeteteli-listak).

A) Ügyfél-azonosító adatok

Természetes személy ügyfél esetében a Kincstár által működtetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) családi és utónév;
b) lakóhely (település neve és postai irányítószáma).

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott
a) elnevezése (bejegyzés szerinti teljes név);
b) székhely, telephely (település neve és postai irányítószáma).

B) Folyósított támogatásra és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó adatok

1) Az ügyfél részére
a) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések - mely magában foglalja a közösségi és a

nemzeti hozzájárulásokat is - jogcíme, összege,
c) az a) és b) pontban meghatározott alapból kifizetett támogatások együttes összege, és ezek pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege,
e) a központi költségvetésből a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege.

2) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a központi költségvetésből és az Európai
Halászati Alapból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél által jogosulatlan részvétel, valamint szabálytalanság alapján visszafizetett támogatás
összege, jogcímenként.

Tájékoztatom továbbá, hogy
- a fenti adatokat az Európai Unió - valamint a tagállam - pénzügyi érdekeinek védelme céljából uniós és tagállami pénzügyi auditáló és vizsgálati

szervek feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során nem sérthetik a természetes személyek személyes adataik védelméhez kapcsolódó,
az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács
2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendeletben, valamint az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített szabadságokat és elveket,

- A) és B) pontban meghatározott adatoknak az első közzétételüktől számított két évig kell elérhetőnek maradniuk a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon,

- kezdeményezheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, továbbá kérheti, hogy a Kincstár az általa kezelt, illetve
feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről tájékoztatást adjon,

- jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, illetve jogosult arra, hogy az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztassa,

- érintettként az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz a Kincstár honlapján, a Tájékoztató első bekezdésében rögzített elérhetőségen
hozzáféréssel rendelkezik,

- amennyiben az A) és B) pontban meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak
orvoslására az Európai Unió és a tagállami jogrendszer szabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem: Igen



Súly Kód Szöveg
18096 Különböző helyrajzi számokon megvalósuló projektelemek esetén igazolni kell, hogy azok műszaki és/vagy gazdasági értelemben összefüggnek, és

egységes projektet alkotnak!
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