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Iratazonosító:

1922944579
Iktatószám: 784/4301/20/16/2017
Kedvezményezett neve: Lajosmizse Város Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.
Ügyfél-azonosító: 1005374678
Projekt azonosítója: 1825728180

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett,
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Lajosmizse Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2017.01.30
12:22:41 időpontban 1825728180 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a 1825728180 támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
történő finanszírozása.

Támogatási kérelemmel elért pontszámok:

Rangsor Maximális pontszám Elért összpontszám Döntés-előkészítő Bizottság támogathatósági
határpontszáma

Közút - 6B fókuszterület - 1.
célterület Konvergencia

100 76.5 50

Közút - 6B fókuszterület - 2.
célterület Konvergencia

100 66.5 50
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Lajosmizse Város Önkormányzata - 1005374678 - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 79 791 460 Ft
,azaz hetvenkilencmillió-hétszázkilencvenegyezer-négyszázhatvan forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

Felsőlajos Község Önkormányzata Önkormányzat - 1003270428 - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően -
8 202 796 Ft ,azaz nyolcmillió-kettőszázkettőezer-hétszázkilencvenhat forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.08.31.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.01.31.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: az Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 103 522 671 Ft, azaz egyszázhárommillió-ötszázhuszonkettőezer-hatszázhetvenegy forint.

A Támogatás intenzitása: 85,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.

Kedvezményezett neve: Ügyfél-azonosító: Támogatási előleg
maximális összege (Ft)

Támogatási előleg maximális összege
(Forint)

Lajosmizse Város Önkormányzata 1005374678 39 895 730 harminckilencmillió-nyolcszázkilencvenötezer-
hétszázharminc

Felsőlajos Község Önkormányzata Önkormányzat 1003270428 4 101 398 négymillió-egyszázegyezer-
háromszázkilencvennyolc

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet az 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése
érdekében jogosult és köteles felhasználni.

Biztosítékadási kötelezettség
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Megyei Kormányhivatal illetékes
Főigazgatóságán.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10
napon belül az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő
vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Adatkezelési hozzájárulás
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásainak megfelelően - a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő
kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten
hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek
hozzájárulásával történik.

Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

A Konzorciumvezető a Támogatásban részesített projekt megvalósítására irányuló Konzorciumi Együttműködési Megállapodást legkésőbb az első
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kifizetési kérelemmel benyújtja a Támogató részére.

Közbeszerzési tájékoztatás 

Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési beruházásra vagy az adott beszerzésre
megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a 40 millió forintot - tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előírásokra -, a
kedvezményezettnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Jelen esetben a Kedvezményezett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe
vételével köteles eljárni!

Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden 40 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatott projekt
kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett!

Felhívom a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesítési kötelezettsége áll fenn az Irányító Hatóság felé. A
közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi,
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés készül, támogatás csak a
támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható. 

Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az Irányító Hatóság közleményeiből.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
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Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.
Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja a támogatói okirat közléséig eltelt, így a támogatási kérelemben
ütemezett mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Támogatói Okirat 4. számú
mellékletében megjelenített ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal
meghosszabbodik a Támogatói Okirat közlésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.
 
Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1)
bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 5 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2018. március 23.

Támogató
dr.Viski József

Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás
9. melléklet - Pontozás részletezése
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1. melléklet: A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

I. Általános elvárások
Az 1. célterület esetében
a) A projekthez indokoltan kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése esetén, a projekt megvalósítását követően a

projekt záró kifizetési igényléséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló KKK igazolást,
amelynek elérhetőségét a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

b) A felhívás 3.1.1.1 alfejezete esetében az 1. célterület I. a) pontját magába foglaló projekt esetében elvárás az e-ÚT 03.01.13. 18.
Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti tervezés és megvalósítás . A meghatározás szerint az utak tervezésekor előírás a kétoldali
útárok kialakítása is. Azonban az olyan szakaszokon, ahol a kétoldali útárok kiépítése valamely műszaki, szakmai ok miatt nem lehetséges,
úgy elfogadható a vízelvezetés más módon történő, kétoldali útárok nélküli megoldása is. Ebben az esetben a kétoldali útárok elhagyását
alátámasztó, igazoló tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges.

Mindkét célterület esetében:
a) A projektnek illeszkednie kell amennyiben a támogatási igénylő rendelkezik ilyennel az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési

tervének valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. Az elfogadható dokumentumok
listáját a felhívás 1. számú melléklete (Fogalomjegyzék), a benyújtás módját pedig a 6. Csatolandó mellékletek listája című fejezet
tartalmazza.

b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell,
továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának;

c) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie;
d) A kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben foglaltaknak;
e) A kedvezményezettnek az 1. célterület esetében megvalósíthatósági tanulmányt, a 2. célterület tekintetében fenntartási és üzemeltetési

tervet kell elkészítenie;
f) A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁUF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe
venni:

a) Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt beleértve az engedélyezési
záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

b) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi, illetve forgalomba
helyezési engedélyt vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a
használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására
vonatkozó igazolást. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett
nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról;

c) Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem
építési engedélyköteles. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is
vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint). Csatolni szükséges továbbá az Építési Normagyűjtemény (a
továbbiakban: ÉNGY) kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is;

d) A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél
nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;

e) Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell;
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f) Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt
és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési kérelem igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési
engedélyt.

III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:
Az 1. célterület esetében
a) A kifizetési kérelemmel csak a támogatott projekttel kapcsolatosan felmerült, igazolhatóan felhasználásra került anyaghoz tartozó költség

kerülhet elszámolásra, a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt;
b) Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a

továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
c) 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY

referenciaárakat kell alkalmazni; Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású
számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a kapcsolódó bizonylat sorszámára
történő hivatkozást, a vevő és a számla kibocsátójának a nevét, címét és adószámát, a számla kibocsátójának cégszerű aláírását, adott
tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben releváns) és megnevezését, elszámolt mennyiséget és annak mértékegységét, nettó
egységárat, nettó összesen árat, a számlarészletező végén a végösszesen nettó és bruttó összegét;

d) A beruházással érintett közutat nem lehet a fenntartási időszak alatt átminősíteni magánúttá, illetve folyamatosan biztosítani kell a
rendeltetésszerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát.

A 2. célterület esetében
a) Erőgépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege beleértve a konzorciumban történő megvalósítást is nem haladhatja meg a

nettó 10 millió Ft-ot. Erőgép beszerzése önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem
benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Amennyiben az
ügyfél nem rendelkezik az útfelújításra és/ vagy karbantartásra alkalmas munkagéppel, úgy erőgép beszerezése csak abban az esetben
támogatható, amennyiben jelen felhívás keretein belül támogatási kérelmet ad be munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a
kedvezményezett alkalmazzon, vagy nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmaz erőgépet
kezelő személyzetet. Az igazolás módját a felhívás 6.1 Csatolandó mellékletek listájának d), e), f) pontja tartalmazza. Nyilatkozat benyújtása
esetén az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtani a felhívás 6.1 Csatolandó mellékletek listájának e) pontja szerinti, a támogatási
kérelemhez még nem csatolt dokumentumokat, valamint megbízási jogviszony létesítése esetén a hatályos megbízási szerződést;

b) Kizárólag olyan erőgép (traktor) beszerzése támogatható, amely rendelkezik forgalmi engedéllyel;
c) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció,

lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján
közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve saját
forrásból lecserélhető. Pótlás a fenntartási, illetve üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt kötelező;

d) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott
gépek, berendezések beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja;

e) A kedvezményezett a beszerzett tárgyi eszközöket a fenntartási időszak alatt kizárólag a fenntartási és üzemeltetési tervben foglalt körben,
első sorban közcélra hasznosíthatja.

Mindkét célterület esetében
a) Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az

igényelt építési tétel, eszköz, gép egyedi gyártású és funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más
forgalmazótól nem szerezhető be;

b) Valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, továbbá a 275/2013. (VII.16.)
Korm. rendelet alapján a beépített anyagoknak teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkezniük;

c) A kötelező fenntartási idő alatt a támogatott beruházást, gépet, eszközt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és
előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;
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d) A projektben beszerzett gépeket, technológiai berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó,
kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett;

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén a csökkenés mértékétől függetlenül az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

IV Egyéb elvárások
Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt a 2.
célterület esetében a felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok című 5. pontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását
teljesíti. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának
módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadványa tartalmazza.
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2. melléklet - Jogkövetkezmények

I. Jogkövetkezmények mindkettő célterület esetén:

A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni. A támogatás
kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább
60%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.

A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben: - a kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott
elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át nem teljesíti.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak
megfelelően kell eljárni.

II. Jogkövetkezmények 1. célterület esetén:
Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során
megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

"A" oszlop "B" oszlop
Tartalmi értékelési szempont Valamennyi jogosulatlanul

igénybevett többletpont után
visszafizetendő összeg

2

Amennyiben a támogatási
kérelemre adott összpontszám a

jogosulatlanul igénybevett
többletpont hiányában nem érte

volna el a Döntés-előkészítő
Bizottság által meghatározott

támogathatósági
határpontszámot, úgy a
visszafizetendő összeg

1. A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt
költséghatékonysági intézkedések számának

csökkenése vagy be nem tartása

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

2. A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt innovatív
tartalom csökkenése vagy be nem tartása

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

3. A fejlesztést nem konzorciumi formában valósítja meg minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 5%-a

2 Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze
kell vonni, mely eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített
jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

II. Jogkövetkezmények 2. célterület esetén:
Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények
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Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során
megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

"A" oszlop "B" oszlop
Tartalmi értékelési szempont Valamennyi jogosulatlanul

igénybevett többletpont után
visszafizetendő összeg

3

Amennyiben a támogatási
kérelemre adott összpontszám a

jogosulatlanul igénybevett
többletpont hiányában nem érte

volna el a Döntés-előkészítő
Bizottság által meghatározott

támogathatósági
határpontszámot, úgy a
visszafizetendő összeg

1. A vállalt foglalkoztatotti létszámbővítési
kötelezettségének nem tesz eleget

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

2. A fenntartási és üzemeltetési tervben vállalt
költséghatékonysági intézkedések számának

csökkenése vagy be nem tartása

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

3. A fenntartási és üzemeltetési tervben vállalt innovatív
tartalom csökkenése vagy be nem tartása

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

4. A fejlesztést nem konzorciumi formában valósítja meg minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 5%-a

3 Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze
kell vonni, mely eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített
jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.
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3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 107 052 880
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 103 522 671
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 3 530 209
Támogatás összege (Ft): 87 994 256
Önerő (Ft): 19 058 624
Saját forrás (Ft): 19 058 624
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 3 530 209
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4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény
leírása

Mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1 2017.12.31. A lajosmizsei útszakaszok befejezése 40 083 656
2 2018.06.30. Felsőlajos 035 hrsze-n az útfelújítás

megvalósul
8 292 861

3 2018.12.31. A projekt befejeződik 31 913 146

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő
sorszáma

Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

1 A lajosmizsei felújítás megvalósul A projekt a lajosmizsei útszakaszok
felújításával kezdődik terv szerint 2017.08.31-
én. A munkálatok 2017.12.31-re biztonsággal
befejeződnek. A mérföldkő eléréséig több, mint
700 méter útszakasz újul meg és járda is
elkészítésre kerül.

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

2 A felsőlajosi 035 hrsz. útszakasz megújul A projekt 2. szakaszában a felsőlajosi engedély
nélkül végezhető útszakasz megújítására kerül
sor, amely az 5-ös szmú főút csatlakozásától a
vasúti átjáróig tart.

Az útszakaszon elhelyezkedő, főként gazdasági
társaságok lényegesen jobb minőségű úton
bonyolíthatják le logisztikai tevékenységüket,
amellyel gazdasági növekedést érnek el, így az
ő és Felsőlajos versenyképessége is növekszik.
A közhangulat javul a városrészen.

3 A projekt zárása A projekt utolsó szakaszában megtörténik a
felsőlajosi engedélyköteles útszakasz
megépítése (046 és 050 hrsz.). Ezen felül a
kötelező nyilvánossági elemek is elkészülnek,
valamint végbemegy a projekt műszaki
ellenőrzése is. Valamint a önkormányzatok
beszerzik erőgépeiket és munkagépeiket. Azok
üzembehelyezése megtörténik.

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

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek
Megvalósítási hely sorszáma Település Közterület

neve
Közterület

típusa
Házszám Blokk-

azonosító
Helyrajzi szám

01 Lajosmizse 0271
01 Lajosmizse 0260/2
02 Felsőlajos 035
03 Felsőlajos 046
03 Felsőlajos 050

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése Megvalósítási hely

sorszáma
Tevékenység

azonosító
Célterület megnevezése Támogatási

jogcím/kategória
Leromlott aszfalt burkolatú út,

burkolatának cseréje
01 0101 1. célterület: Külterületi helyi

közutak fejlesztése
állami támogatásnak nem

minősülő támogatás
Erőgépek és függesztett
munkagépek beszerzése.

01 0104 2. célterület: Önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-

és munkagépek beszerzése

állami támogatásnak nem
minősülő támogatás

Leromlott állapotú, meglévő
aszfaltburkolat cseréje

02 0202 1. célterület: Külterületi helyi
közutak fejlesztése

állami támogatásnak nem
minősülő támogatás

Erőgép és függesztett
munkagépek beszerzése

02 0205 2. célterület: Önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-

és munkagépek beszerzése

állami támogatásnak nem
minősülő támogatás

2016. évi elején kialakított, de
leromlott útalapra aszfaltréteg

lefektetése

03 0303 1. célterület: Külterületi helyi
közutak fejlesztése

állami támogatásnak nem
minősülő támogatás
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Támogatott költségek

Kedvezményezett neve Ügyfél-
azonosító

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonos

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolha
tó ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0101 Tervezés-
Lajosmizse

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok

költsége

1 db A1 450 000 Általános költségek 427 174 115 336 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0101 Megvalósíthatós
ági tanulmány

elkészítése

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok

költsége

1 db A3 880 000 Általános költségek 835 364 225 548 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0101 Projektmenedzs
ment

Projektmenedzsment
hez kapcsolódó

költség

1 db A6 397 700 Általános költségek 377 527 0 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0101 Közbeszerzés Közbeszerzés
költsége

1 db A7 700 000 Általános költségek 664 494 179 413 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0101 Tájékoztatás és
nyilvánosság

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának

költsége

1 db A8 350 000 Általános költségek 332 247 89 706 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0101 Lajosmizse 0271
hrsz és 0260/2

hrsz. út
burkolatának

cseréje. A régi
aszfaltburkolat
marása után új

aszfaltréteg
elhelyezése.

Építmények
rekonstrukciója,

fejlesztése

1 db E1 40 703 379 - 40 703 379 10 989 912 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0104 Fenntarthatósági
és üzemeltetési

terv

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok

költsége

1 db A4 300 000 Általános költségek 284 783 76 891 85
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Kedvezményezett neve Ügyfél-
azonosító

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonos

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolha
tó ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0104 Erőgép
(traktor)-

Lajosmizse

Erőgép - közút 1 db G1 5 158 000 - 5 158 000 1 392 660 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0104 Padkakasza-
Lajosmizse

Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G2 590 909 - 590 909 159 545 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0104 Hótoló-
Lajosmizse

Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G3 831 811 - 831 811 224 588 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0104 Szárzúzó-
Lajosmizse

Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G4 406 850 - 406 850 109 849 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0104 Sószóró-
Lajosmizse

Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G5 379 134 - 379 134 102 366 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0202 Tervezés-
Felsőlajos

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok

költsége

1 db A2 380 000 Általános költségek 360 725 97 395 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0202 A Felsőlajoson
található, 5-ös
számú főútról
nyíló 035 hrsz.

külterületi út
jelenlegi

aszfaltrétegének
marása után új

aszfaltburkolatot
kap.

Építmények
rekonstrukciója,

fejlesztése

1 db E2 8 307 256 - 8 307 256 2 242 959 85
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Kedvezményezett neve Ügyfél-
azonosító

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonos

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolha
tó ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

Felsőlajos Község
Önkormányzata
Önkormányzat

1003270428 0205 Erőgép (traktor)-
Felsőlajos

Erőgép - közút 1 db G6 4 820 000 - 4 820 000 1 301 400 85

Felsőlajos Község
Önkormányzata
Önkormányzat

1003270428 0205 Hótoló-Felsőlajos Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G7 831 811 - 831 811 224 588 85

Felsőlajos Község
Önkormányzata
Önkormányzat

1003270428 0205 Sószóró-
Felsőlajos

Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G8 379 134 - 379 134 102 366 85

Felsőlajos Község
Önkormányzata
Önkormányzat

1003270428 0205 Padkakasza-
Felsőlajos

Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G9 590 909 - 590 909 159 545 85

Felsőlajos Község
Önkormányzata
Önkormányzat

1003270428 0205 Szárzúzó-
Felsőlajos

Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G10 406 850 - 406 850 109 849 85

Felsőlajos Község
Önkormányzata
Önkormányzat

1003270428 0205 Vonólap-
Felsőlajos

Új gépek és
berendezések

vásárlása

1 db G11 570 000 - 570 000 153 900 85

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0303 Műszaki ellenőri
tevékenység

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

1 db A5 840 000 Általános költségek,
Műszaki ellenőri
szolgáltatás

797 392 215 295 85
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Kedvezményezett neve Ügyfél-
azonosító

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonos

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolha
tó ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

Lajosmizse Város
Önkormányzata

1005374678 0303 A felsőlajosi 046
és 050 hrsz

külterületi út a
2016. év elején
egy zúzalékolt

burkolatot kapott,
amely sajnos
ilyen rövid idő

alatt is leromlott
állapotúvá vált,

hehehupás,
göröngyös. Így

azt
aszfaltburkolattal
kell ellátni amely
során a meglévő
útalap nem fog

változni.

Építmények
rekonstrukciója,

fejlesztése

1 db E3 13 538 434 - 13 538 434 3 655 377 85

1 Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel
táblázatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.
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Támogatott építés munkaneme
Tevékenység

azonosító
Építés

sorszáma
Ügyfél -

azonosító
Munkanem

kódja
Munkanem

megnevezése
Munkanemre tervezett
beruházási költség (Ft)

Munkanem költségrealitás vizsgálat
alapján támogatható nettó költsége

(Ft)
0101 1 1005374678 63 Bitumenes alap és

makadámburkolat
készítése

35 977 707 34 687 397

0101 1 1005374678 21 Irtás, föld- és
sziklamunka

4 976 607 4 976 607

0101 1 1005374678 61 Útburkolatalap és
makadámburkolat

készítése

889 452 800 562

0101 1 1005374678 68 Útpályatartozékok
építése

238 813 238 813

0202 2 1005374678 63 Bitumenes alap és
makadámburkolat

készítése

7 755 355 7 356 195

0202 2 1005374678 21 Irtás, föld- és
sziklamunka

841 165 841 165

0202 2 1005374678 68 Útpályatartozékok
építése

109 896 109 896

0303 3 1005374678 63 Bitumenes alap és
makadámburkolat

készítése

12 481 248 11 693 625

0303 3 1005374678 68 Útpályatartozékok
építése

98 160 98 160

0303 3 1005374678 61 Útburkolatalap és
makadámburkolat

készítése

28 380 28 380

0303 3 1005374678 21 Irtás, föld- és
sziklamunka

1 718 269 1 718 269

6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás
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9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási egység Összpont
szám

Pontozási szempont Maximálisan
adható

részpontszá

Átlagpontszám
értéke

1. célterület: Külterületi helyi
közutak fejlesztése

76.5 1.1. Megvalósíthatósági tanulmány - I. Indokoltság 28 24

1.1.1. Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak
alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján!
(M01.)

8 6

1.1.2. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével, hogy a fejleszteni
kívánt úton/útszakaszon hányszor történt karbantartás 2016-ban? Kérjük,
hogy mutassa be a támogatási kérelem benyújtása kori műszaki állapotát a
fejleszteni kívánt útnak/útszakasznak! (M02.1, M02.2.)

6 6

1.1.3.  Abban az esetben, ha a pályázatában szerepel egyoldali, vagy
kétoldali útárok kialakítása, az(ok) csatlakozik/-nak-e vízi létesítményhez?
Ha igen, kérjük, mutassa be! (M03.)

0 0

1.1.4. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt
út/útszakasz szerepét! (M04.)

6 6

1.1.5. Kérjük, adja meg a település(ek) külterületének/külterületeinek
burkolattal fedett utak hosszát a település(ek) külterületének úthálózatához
viszonyítva! (M05.1, M05.2, M05.3)

4 2

1.1.6. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejleszteni kívánt
úttal/útszakasszal kapcsolatos problémákat, továbbá mutassa is be őket!
(M05.)

4 4

1.2. Megvalósíthatósági tanulmány - II. A fejlesztés részletes ismertetése 22 19
1.2.1. Kérjük, mutassa be az adott infrastrukturális fejlesztést 22 19
1.3. Megvalósíthatósági tanulmány - III. Költséghatékonyság 7 7
1.3.1. Kérjük, mutassa be, hogy a pályázó milyen
megoldást/megoldásokat tervez megvalósítani annak érdekében, hogy a
tervezett beruházás tervezése és megvalósítása költséghatékonyan, a
legkedvezőbb áron valósuljon meg! A 4. fejezettel összhangban
bemutatásra kell, hogy kerüljenek a projekt költséghatékonyságát
meghatározó műszaki megoldások! (M08.)

7 7

1.4. Megvalósíthatósági tanulmány - IV. Fenntarthatóság 12 12
1.4.1. Kérjük, végezze el a fejlesztés részletes kockázatelemzését!
Mutassa be, hogy milyen módon igyekszik a felmerült kockázato(ka)t
kezelni, illetve mit tesz azoknak csökkentése érdekében! (M09.)

12 12

1.5. Megvalósíthatósági tanulmány - V. Innovativitás 6 4.5
1.5.1. Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
elemeit! Gondoljon például olyan technológia alkalmazására, amelyet
korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés
megvalósítása során! (M10.)

6 4.5

2. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.

5 0

3. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.)
Korm. rendelet alapján

5 0
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Pontozási egység Összpont
szám

Pontozási szempont Maximálisan
adható

részpontszá

Átlagpontszám
értéke

4. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül
megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma

10 5

5. A fejlesztés konzorciumban valósul meg 5 5
2. célterület: Önkormányzati
utak kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek
beszerzése

66.5 1.1. Fenntartási és üzemeltetési terv - I. Indokoltság 19 15

1.1.1. Kérjük, adja meg az érintett település(ek) lakosságszámát és annak
alakulását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapján!
(M01.)

8 6

1.1.2. Kérjük, adja meg, hogy a fejlesztéssel érintett település(ek)
rendelkeznek-e a Pályázati felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó
önállóan támogatható tevékenységek alfejezet 2. célterületnél felsorolt
vontatást igénylő munkagépekkel! Amennyiben rendelkeznek, annyiban
adja meg azok típusát, életkorát, számát, illetve a fenntartó települési
önkormányzat, önkormányzati társulás nevét! (M02.)

5 5

1.1.3. Kérjük, adja meg az utóbbi 5 évben felújításra került bel- és
külterületi utak hosszát! Kérjük, csatolja a rekonstrukció megvalósítását
alátámasztó, a jegyző által kiállított igazolást! (M03.)

2 0

1.1.4. Kérjük, adja meg a legördülő lista segítségével a fejlesztés
szükségességét, továbbá mutassa is be őket! Milyen igények,
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja az
útfelújításokhoz szükséges vontatást igénylő munkagépek és erőgépek
munkagépek beszerzését? (M04.)

4 4

1.2. Fenntartási és üzemeltetési terv  - II. Fenntarthatóság 25 24.5
1.2.1. Kérjük, mutassa be, hogy a beszerzésre kerülő erőgépe(ke)t és
vontatást igénylő munkagépe(ke)t mire fogja használni! (M05.)

8 8

1.2.2. Kérjük, adja meg a projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő
erőgépek és vontatást igénylő munkagépek számát! (M06.)

0 0

1.2.3. Kérjük, mutassa be, hogy milyen a fejlesztés szempontjából
releváns negatív események, kockázatok befolyásolhatják az erőgép,
illetve vontatást igénylő munkagép beszerzést! (M07.)

2 1.5

1.2.4. Kérjük, adja meg, hogy az a személy, aki kezelni fogja a
támogatásból beszerezni kívánt erőgépet/munkagépet rendelkezik-e
gépkezelői szakmai végzettséggel! (M08.)

6 6

1.2.5. Kérjük, számszerűsítse a projekt keretében a beszerezni kívánt
összes gép tekintetében azt, hogy évente hány napra vonatkozóan tervezi
üzemeltetni! (M09.)

9 9

1.3. Fenntartási és üzemeltetési terv - III. Költséghatékonyság 5 4.5
1.3.1. Mutassa be, hogy a pályázó milyen megoldást/megoldásokat tervez
megvalósítani annak érdekében, hogy a tervezett beruházás
költséghatékonyan, a legkedvezőbb áron valósuljon meg! A 4. fejezettel
összhangban bemutatásra kell, hogy kerüljenek a projekt
költséghatékonyságát meghatározó műszaki megoldások! Kérjük, válaszát
számadatokkal is támassza alá! (M10.)

5 4.5

1.4. Fenntartási és üzemeltetési terv - IV. Innovativitás 6 4.5
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Pontozási egység Összpont
szám

Pontozási szempont Maximálisan
adható

részpontszá

Átlagpontszám
értéke

1.4.1. Kérjük, mutassa be az alábbi táblázatban a fejlesztés innovatív
elemeit! Gondoljon például olyan technológia alkalmazására, amelyet
korábban a településen/településeken nem alkalmaztak a fejlesztés
megvalósítása során! (M11.)

6 4.5

2. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.

5 0

3. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.)
Korm. rendelet alapján

5 0

4. 1000 fő alatti településen vagy tanyás térségben lévő településen
megvalósuló fejlesztés (amennyiben a fejlesztés helye szerinti település
tanyás térségben lévő 1000 fő alatti település, az értékelés szempontjából
csak az 1000 fő alatti település szempontjából adható pontszámot lehet
figyelembe venni)

5 3

5. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási
kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi
létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás
bővítés

10 0

6. A fejlesztés konzorciumban valósul meg 20 15
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