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Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. július 29. napi rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a Külterületi 

helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázaton történő részvételhez  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021. Kt. számú 

határozatával úgy döntött, hogy „a Külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-

21. kódszámú pályázaton részt kíván venni. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Támogatási Kérelmet kíván benyújtani a Békés Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztálya 4. előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Medgyesegyháza Külterület 0125, 0137, 0133 

helyrajzi számú kivett saját használatú út, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztálya 4. előtt nyilvántartott Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Medgyesegyháza Külterület 0148/1 helyrajzi 

számú kivett saját használatú út megnevezésű külterületi utak és alépítményeik aszfalt 

burkolattal történő felújítására.   

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 

szükséges tervezési díjat a 2021. évi, míg a szükséges önerőt a 2022. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Medgyesegyháza 

Város Polgármesterét a szilárd burkolatú út a pályázat benyújtásakor hatályos útügyi 

szabványainak maradéktalanul megfelelő műszaki tartalom eléréséhez szükséges intézkedések 

megtételére.   

 

Felelős: Kraller József polgármester, dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal” 

 

A tervdokumentáció elkészült, a pályázat 2021. július 13. napján benyújtásra került. A projekt 

teljes költsége 263 901 483 Ft, az igényelt támogatás 250 706 409 Ft, melyhez a szükséges 

önerő mértéke 13 195 074 Ft.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújtott be a 

Külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1.1-21. kódszámú pályázati felhívásra.  

 

A projekt címe: Medgyesegyháza (hrsz.: 0125, 0137, 0133, 0148/1) külterületi földutak és 

alépítményei szilárd burkolatának kialakítása 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 

0148/1. hrsz. 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 

0148/1. hrsz. 

A felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése 

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21 



A projekt összes költsége: 263.901.483 Ft 

Az igényelt támogatás összege: 250.706.409 Ft 

Önerő összege: 13.195.074 Ft 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, kötelezettséget vállal 

arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 

költségvetésében pályázati tartalék terhére elkülöníti és megvalósítás alatt a 2022. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Dr. Medgyaszai László pénzügyi vezető 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. július 26. 

 

 

 

 

     Kraller József s.k. 

       polgármester  

 

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola jegyző s.k. 

 



Kérelem digitális hitelesítési adatai
A Kincstárhoz történt elektronikus benyújtásról

Kérelem iratazonosítója:
3295320903

Kincstár hiteles digitális aláírásának ideje:
2021.07.13 14:25:03

A beadott kérelem SHA256 lenyomata hexadecimális formában:
68cbc7d433c3b1ff4850b7370eabc44240f882fa

A hiteles digitális aláírás SHA256 lenyomata hexadecimális formában:
e4efdb280d5dfac4e09980de919f48f24b01e3d6

Az elektronikus kérelemkitöltő felületen történő benyújtás időpontja:
2021.07.13 14:25:03

A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR által hitelesített időpontja:
2021-07-13 14:25

A kérelem ügyfélkapun keresztüli benyújtásának KR érkeztetési száma:
744086107202107131425797385

A kérelmező ügyfél-azonosító száma:
1005283398

A kérelmező neve:
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

A kérelmező címe:
5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1
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Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer
J-Külterületi helyi közutak fejlesztése

2021-TK-WEB
3295320903

1 Azonosítási információ

Ügyfél-azonosító szám: 1005283398 Iratazonosító: 3295320903
Megszemélyesített adatok
betöltésének időpontja: 2021.07.05 08:50:18

Utolsó mentés időpontja: 2021.07.13 14:25:03

Kérelem beadásának időpontja: 2021.07.13 14:25:02 Utolsó támogatási kérelem
iratazonosítója:

2 Ügyfél adatai
Előtag:
Név: Medgyesegyháza Városi 
Cégforma: Önkormányzat

3 Benyújtó ügyfél
Benyújtó ügyfél-azonosító száma: 1004142014
Előtag: Benyújtó

neve:
Kraller József

Cégforma:

4 Kapcsolattartási információ
Név: Kálmán András
Beosztás: Pályázati referens
Telefonszám: 06-70/4530-129
E-mail cím: ifj.kalman.andras@gmail.com

5 Ügyféladatok

Ügyféladatok:

Ügyfél-azonosító: 1005283398
Név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Ügyfél minősítési kódja: 1- Nonprofit szervezet államháztartáson belül
Ügyfél kategória: Önkormányzat, önkormányzati társulás
Kedvezményezett típusa:

ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok:

Áfa levonási jog: C - Bruttó - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

A tervezett kiadások
vonatkozásában ÁFA
visszaigénylésre jogosult?

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? Igen
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6 Kérelemadatok

Projektre vonatkozó alap információk:

Projekt címe: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 0148/1 helyrajzi szám alatti külterületi útburkolat építése

Projektre vonatkozó alap információk
Egyszeri elszámolást választ? Nem
A projekt konzorciumban valósul meg? Nem
Projekt címe: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 0148/1 helyrajzi szám alatti

külterületi útburkolat építése
Projekt rövid összefoglalója: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat megvalósításra kerülő projekt

kiemelt célja az önkormányzati tulajdonú külterületi helyi közutak
fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a Medgyesegyházán élők
életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé
tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen
keresztül pedig a település gazdaságának fellendítéséhez.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt keretében Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat a 0125, 0137, 0133, 0148/1 hrsz. alatti önkormányzati
tulajdonú külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő, egybefüggő
földutak útburkolat építését kívánja megvalósítani. A tervezett útépítés a
4429 jelű út 18+610 km szelvényének jobb oldalán található meglévő
aszfalt burkolatú 83,45 m hosszú sárrázó folytatása lesz, összesen
2670,83 méter hosszúságban. Az építési beruházáson kívül
megvalósításra kerül a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése. Nyílt eljárású közbeszerzés kerül
lebonyolításra, amely szintén a projekt részété képezi, továbbá a projekt
biztonságos lebonyolítása érdekében projektmenedzsment és műszaki
ellenőr kerül alkalmazásra. 

Nem támogatható tevékenység bemutatása:: Nem releváns, mivel a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat VP6-
7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati
felhívásra benyújtott támogatási kéreleme nem tartalmaz nem
támogatható tevékenységet, illetve tevékenységeket.

A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása A projekt költséghatékonysága több szinten is értelmezhető. A VP6-
7.2.1.1-21 kódszámú projekt a támogatáson (95,00%) túlmenően,
önerőből (5,00%) valósul meg, így saját jól felfogott anyagi érdeke a
projektgazdának, azaz Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának a
költséghatékonyság biztosítása. A projekt költséghatékonyságát
szolgálja, hogy a pályázó, illetve a kedvezményezett szervezet az építési
tételeknél tipikusan az Építési Normagyűjteményt (ÉNGY) használta,
amely önmagában garantálja a költséghatékony megvalósítást. 

Projektre vonatkozó kiegészítő információ
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.01.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2024.01.01.
Források bemutatása
Igényelt támogatás (Ft): 250 706 409,00
Önerő - Saját forrás (Ft): 13 195 074
Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0
Költségek bemutatása
Projekt teljes költsége (Ft): 263 901 483,00
Projekt elszámolható költsége (Ft): 263 901 483,00
Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 0,00

7 Kérelem kiegészítő adatok

Kérelem kiegészítő adatok
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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!

igen

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 részletes adatok:
Megvalósítási hely sorszáma: 01
Település: Medgyesegyháza
Közterület neve: Külterület 0125,0137,0133,0148/1. Hrsz. 
Közterület típusa:
Házszám: 0125,0137,0133,148/1
Helyrajzi szám: 0125,0137,0133,148/1
Terület fekvése: külterület

Tevékenységre vonatkozó adatok:
Megvalósítási hely sorszáma: 01
Tevékenység sorszáma: 01
Tevékenység kiválasztása: Földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítás
Tevékenység megnevezése: Medgyesegyháza (hrsz.: 0125, 0137, 0133, 0148/1) külterületi útburkolat építése
Adott tevékenységhez kötődö adatok és információk: Medgyesegyháza 0125, 0137, 0133, 0148/1 helyrajzi szám alatti külterületi útburkolat

építés
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
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10 Építés

Építés:
Építés

sorszáma
Tevékenység
azonosítója

Építés jellege: Építés rövid leírása Engedély
köteles?

Engedély
típusa?

Támogatási
mértéke (%)

01 0101 Új építés Medgyesegyháza (0125, 0137, 0133, 0148/1
hrsz. alatti) külterületi útburkolat építése

igen Normál építési
engedélyezési
eljárás, azaz
egyszerűsített
bejelentéshez
kötött

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

27260 27260 27 7360 34620 0 32889
01 21 Irtás, föld- és sziklamunka Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
25223719 25223719 27 6810404 32034123 0 30432417

01 22 Szivárgóépítés és
alagcsövezés

Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

894438 894438 27 241498 1135936 0 1079139
01 61 Útburkolatalap és

makadámburkolat készítése
Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
56434846 56434846 27 15237408 71672254 0 68088641

01 63 Bitumenes alap és
makadámburkolat készítése

Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

113513620 113513620 27 30648677 144162297 0 136954182
01 68 Útpályatartozékok építése Építéshez kapcsolódó költségek Beruházáshoz kapcsolódó

költségek
1312737 1312737 27 354439 1667176 0 1583817

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

01 120112051476 1 db nem
01 210030014574 50 m nem
01 210010013423 22 db nem
01 210010013665 55 10 m2 nem
01 210020014512 2371.82 m3 nem
01 210040015663 11859 m2 nem
01 210030014695 44 m3 nem
01 210040015731 534 m3 nem
01 210042613900 2371.8 m3 nem
01 210060016124 5340 m2 nem
01 210062245084 3.53 m3 nem
01 210071729860 4743.6 m3 nem
01 210080016195 2371.8 m3 nem
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Építés sorszáma Tétel ÉNGY azonosítója Tétel mennyisége: Tétel mennyiségi egysége: A tétel nem elszámolható?
01 210110016406 4743.6 m3 nem
01 220112883846 1185 m nem
01 610022641771 592.95 m3 nem
01 610022641834 3557.7 m3 nem
01 610114177233 11859 m2 nem
01 630010690192 20 m2 nem
01 630012329424 20 m2 nem
01 631022332105 539.3 m3 nem
01 631022332565 431.44 m3 nem
01 680022338315 8 db nem
01 680022338550 6 db nem
01 680032341102 32 m2 nem

11 Árajánlatos és egyéb kiadások

Tétel általános adatai:

Sorszám: 1
Sorszám: 1
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Projektmenedzsment 
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Projektmenedzsment  biztosítása
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): 5194911
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 5194911
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 5194911
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 1402625.9700
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 6597537
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 6267660
Árajánlat elfogadásának indoklása:

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
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Sorszám: 2
Hivatkozási azonosítója: 0101
Árajánlatos tétel megnevezése: Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása a projekt megvalósítása során
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): 1038982
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 1038982
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 1038982
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 280525.1400
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 1319507
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 1253532
Árajánlat elfogadásának indoklása:

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: Közbeszerzés
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Közbeszerzési eljárások lefolytatása
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): 2077964
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 2077964
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Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 2077964
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 561050.2800
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 2639014
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 2507063
Árajánlat elfogadásának indoklása:

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
Árajánlatos tétel megnevezése: Műszaki ellenőri szolgáltatás
Árajánlatos tétel részletes kifejtése Műszaki ellenőri szolgáltatás a projekt megvalósítása során
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): 2077964
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 2077964
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (Ft): 2077964
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 561050.2800
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 2639014
Nem elszámolható költség (Ft): 0
Kalkulált támogatási összeg (Ft.): 2507063
Árajánlat elfogadásának indoklása:

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

12 Mérföldkövek

Mérföldkövek
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Sorszám: 01
Mérföldkő sorszáma: 01
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.12.31.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Medgyesegyháza (0125, 0137, 0133, 0148/1 hrsz. alatti) külterületi útburkolat építése,

közbeszerzési eljárás lebonyolítása és projektmenedzsment.
Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

88165087

Sorszám: 02
Mérföldkő sorszáma: 02
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.06.30.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Medgyesegyháza (0125, 0137, 0133, 0148/1 hrsz. alatti) külterületi útburkolat építése.
Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

79390363

Sorszám: 03
Mérföldkő sorszáma: 03
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2024.01.01.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Medgyesegyháza (0125, 0137, 0133, 0148/1 hrsz. alatti) külterületi útburkolat építése,

műszaki ellenőri szolgáltatás és a kötelező nyilvánosság biztosítása.
Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege:

83150959

Műszaki szakmai eredmények

Sorszám: 01
Eredmény megnevezése: A tervezett útépítés a 4429 jelű út 18+610 km szelvényének jobb oldalán található

meglévő aszfalt burkolatú 83,45 m hosszú sárrázó folytatása, közbeszerzési eljárás
lebonyolítása és projektmenedzsment biztosítása a projekt megvalósítása során. 

Mérföldkő sorszáma: 01
Eredmény leírása: Medgyesegyháza (0125, 0137, 0133, 0148/1 hrsz. alatti) külterületi útburkolat építése,

közbeszerzési eljárás lebonyolítása és projektmenedzsment.
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a Medgyesegyházán élők életminőségének

javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez,
a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a település gazdaságának
fellendítéséhez.

Sorszám: 02
Eredmény megnevezése: A tervezett útépítés a 4429 jelű út 18+610 km szelvényének jobb oldalán található

meglévő aszfalt burkolatú 83,45 m hosszú sárrázó folytatása. 
Mérföldkő sorszáma: 02
Eredmény leírása: Medgyesegyháza (0125, 0137, 0133, 0148/1 hrsz. alatti) külterületi útburkolat építése.
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a Medgyesegyházán élők életminőségének

javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez,
a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a település gazdaságának
fellendítéséhez.

Sorszám: 03
Eredmény megnevezése: A tervezett útépítés a 4429 jelű út 18+610 km szelvényének jobb oldalán található

meglévő aszfalt burkolatú 83,45 m hosszú sárrázó folytatása, műszaki ellenőri
szolgáltatás és a kötelező nyilvánosság biztosítása a projekt megvalósítása során. 

Mérföldkő sorszáma: 03
Eredmény leírása: Medgyesegyháza (0125, 0137, 0133, 0148/1 hrsz. alatti) külterületi útburkolat építése,

műszaki ellenőri szolgáltatás és a kötelező nyilvánosság biztosítása.
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Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a Medgyesegyházán élők életminőségének
javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez,
a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a település gazdaságának
fellendítéséhez.

13 Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány
I/1. Érintett lakosságszám
A projekttel érintett település (Medgyesegyháza város) 2020.01.01. napján a KSH Helységnévtárában szereplő lakosságszáma: 3.413 fő
I/2. Fejlesztendő út/útszakasz bemutatása
A 0125, 0137, 0133, 0148/1hrsz-ú földutak, illetve egybefüggő útszakasz Medgyesegyháza város tulajdonában és kezelésében vannak. A földút
címén kivett területek szélessége változó (6-10 méter), állapota átlagos, helyenként vízállások nyomai lelhetők fel. A nyomvonalat a keskeny
szakaszon fa-cserjesor szegélyezi. A jelenlegi mértékadó napi forgalom (MNF)<500 E/nap, amely egy forgalmi sávon bonyolódik. Az érintett terület
csapadékvízelvezetése megoldott, mivel a kezdőszelvénytől kezdődően egyoldali eséssel a padkában hosszirányban elhelyezett 1185 m hosszú
D100 drén cső valamint 50m-ként elhelyezett 25 db szivárgó kutakkal lett biztosítva az 1250 szelvényig. A csapadékvíz elvezetés egyoldali meglévő
csatornával biztosított az 1250 szelvénytől a végszelvényig. A külterüelti utak karbantartására korábban nyert támogatást az önkormányzat, így az
érintett útszakaszok állapota nem szokott járhatatlanná válni.
I/3. A fejlesztendő út/útszakasz szerepe
Medgyesegyháza külterületén élők és vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének
javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését tűzte ki célul, ennek okán a jelenlegi fejlesztendő utak fontos szerepet töltenek be. A fejlesztendő 0125,
0137, 0133, 0148/1hrsz-ú utak szerepe gazdasági útként funkcionálnak. A különböző szélességű (6-10 m) utakból álló külterüelti úthálózatról
beszélünk melynek hossza 2670,83 méter. A fejlesztéssel érinett egybefüggő úthálózat elsőrendű célja a mezőgazdasági termelés, szállítás és
közlekedési feladatainak kiszolgálása, továbbá feltételeinek megteremtése. A fejlesztéssel érintett gazdasági utak a mezőgazdaság logisztikai
igényeit kielégítő közlekedési (egybefüggő) pálya, amelyek a gazdálkodás igényeinek megfelelő szinten kiépítve biztosítja a KRESZ szabályainak
megfelelő járművek biztonságos közlekedését. A fejlesztéssel érintett terület vonalvezetése a gépjárműforgalom igényeinek kerültek kialakításra.
I/4. Út/útszakasz felújításának indoka
A 0125, 0137, 0133, 0148/1 hrsz. alatti külterületi utak felújítása révén az alapszolgáltatások könnyebben elérhetővé válnak, ennek értelmében a
külterületi lakosság mobilitása és szolgáltatási színvonala is növekszik. A fejlesztés közvetlen haszonélvezői a felújított külterületi utak melletti
földtulajdonosok/-használók. A fejlesztés érinti a település teljes külterületét, hiszen a szilárd burkolattal ellátott utak révén a földek megközelítését és
az azokhoz történő gép-és anyagmozgatást is segíti a projekt. Ezen területek megközelíthetőségének javításával, a gazdálkodás
kiszámíthatóságának a növelésével a kertészeti hasznosítás aránya is várhatóan növekedni fog. Az önkormányzat által megrendezésre kerülő
(turisztikai célú) rendezvények ideje alatt a település belterüelti útszakaszai lezárásra kerülnek, amely gondot okoz a településen átmenő forgalom
számára. A külterüelti utak felújításával megoldódik a település megközelíthetősége a turisztikai rendezvények ideje alatt. A turisztikai attrakciót
működtető szervezet neve: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat. A turisztikai attrakció megnevezés: Dinnyefesztivál, Városnap. A fejleszteni
kívánt útszakaszon a vízelvezetés megoldott, így nem képezi részét a jelenlegi projekt. A fejlesztéssel érintett település (Medgyesegyháza) a
fejlesztés révén vonzóbb külterületi környezetet tud a gazdasági szereplőinek, a lakosaiknak, és az ide látogatóknak biztosítani. A fejlesztéssel
érintett terület közelében egy 17 hektáros naperőmű kerül kiépítésre, így a terület megközelíthetősége szintén biztosított lesz. A fejlesztés
megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
alapján: Medgyesegyháza város, azaz a Kormányrendelet alapján kedvezményezett településen belül kerül megvalósításra a VP6-7.2.1.1-21
kódszámú projekt.
II/1. A fejlesztés bemutatása
A tervezett útépítés a 4429 jelű út 18+610 km szelvényének jobb oldalán található meglévő aszfalt burkolatú 83,45 m hosszú sárrázó folytatása. A
koronaszélesség: 6,0 m, forgalmi sávok száma: 1 db, a tervezett út hossza: 2670,83 m. A beruházással érintett szakasz műtárgyat nem érint,
továbbá műtárgy építése nem indokolt. A tervezett felújítás pályaszerkezete: AC 11 kopó 4,0cm, AC 11 kötő 5,0cm, M22 kiékelés 5,0cm, M80 útalap
30,0cm, homokos kavics ágyazat 20cm, geotextília 1 rtg, altalaj tömörítés Tr 85% E2= 40N/mm2. A fejlesztés során a nyomvonal megtisztításra kerül
és kitűzését követően elvégzésre kerül a föld kitermelése. A tömörített úttükörbe kerül elhelyezésre a geotextília, majd 20 cm homokos kavics
ágyazat. Ismételt tömörítést követően kerül kiépítésre az útalap, illetve a szükséges kiékelés is. A tömörített útalapra így építhető a két réteg aszfalt
burkolat. A kopóréteg 4 cm AC 11, míg a kötőréteg 5 cm AC 11 kötő. A tervezett útépítés szélessége: 4,0 méter, oldalesése: 2,5% egyoldali, padka
szélessége: 1,0-1,0 m, padka esése: 5,0 %. Csomópontok és leágazások száma, ezen belül közúti csomópontok, útlejárók: 0 db, párhuzamos utak:
0 db, útcsatlakozások, útkapcsolatok: 0 db, szerviz utak: 0 db. A padka szélessége: 1,0-1,0 m, padka esése: 5,0 %, oldalesés: 2,5% egyoldali.
Kitérőöblök nincsenek. A fejlesztéssel kapcsolatos egyéb beruházások, ezen belül növénytelepítés, árkok építése, csatornák építése, autóbuszöblök
kialakítása nem kerülnek megvalósításra. Gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, kerékpársávok (beleértve kerékpáros nyom) fejlesztése,
kialakítása, kivilágítása, akadálymentesítése szintén nem kerülnek megvalósításra.
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II/2. Kerékpáros fejlesztések
A projekt keretében a támogatási kérelmet benyújtó szervezet nem tervezi kerékpáros fejlesztések megvalósítását. Ennek értelmében
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv és/vagy a Megyei Kerékpárforgalmi Főhálózati Terv nem kerül csatolásra a pályázat mellékleteként.
II/3. A fejlesztéssel elérni kívánt pozitív hatások
A jó minőségű felújított, utak által javul a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrája, az alapvető szolgáltatások elérhetősége megoldottá válik, és a
földrajzi mobilitás elősegítését is megteremti. A külterületi utak felújítása révén az alapvető szolgáltatások könnyebben elérhetővé válnak, ennek
értelmében a külterületi lakosság mobilitása és szolgáltatási színvonala is növekszik. A terület megközelíthetősége kiemelten fontos a mentők,
tűzoltók, katasztrófavédők munkájában is, hisz a balesetek, katasztrófák alkalmával fontos mielőbbi segítségnyújtás, hisz életeket menthet. A
fejlesztés közvetlen haszonélvezői a felújított külterületi utak melletti földtulajdonosok/-használók, ingatlantulajdonosok. A fejlesztés érinti a település
teljes külterületét, hiszen a felújított utak révén a földek megközelítését és az azokhoz történő gép-és anyagmozgatást is segíti a projekt. Ezen
területek megközelíthetőségének javításával, a gazdálkodás kiszámíthatóságának a növelésével a kertészeti hasznosítás aránya is várhatóan
növekedni fog. A település egyik legnagyobb foglalkoztatója (Mogyi Kft.), valamint a városi piactér található a fejlesztéssel érinett területen, így
további pozitív hatást eredményez a projekt, mivel a munkahelyek megközelítése válik megoldottá.
III/1. Költséghatékonyság
A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt költséghatékonyságát szolgálja, hogy a beruházás nem kizárólag támogatásból (250.706.409 Ft, 95,00%),
hanem részben önerőből (13.195.074 Ft, 5,00%) kerül megvalósításra, így közös cél a költséghatékonyság az önerő csökkentése érdekében. Az
építési tételeknél kizárólag az Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) került használatra, amely önmagában garantálja a költséghatékony megvalósítást.
Megjegyzés: A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt nem tartalmaz ÉNGY-ben nem szereplő építési tételeket. A konkrét kivitelezést megelőzően a
közbeszerzési eljárás során (nyílt eljárás, becsült nettó összege: 197.406.621 Ft) ismételten megversenyeztetésre kerülnek a potenciális kivitelezők.
Összefoglalva elmondható, hogy olyan intézkedéseket tesz a támogatási kérelmet benyújtó szervezet, amely a projekt megfelelő műszaki és szakmai
színvonalú megvalósítását szolgálja reális piaci árakon, ezáltal érvényre jut az elvárt eredmény kapcsán a költséghatékonyság.
IV/1. Kockázatok a projekt megvalósítása során
Finanszírozással kapcsolatos kockázatok: A legjelentősebb pénzügyi és finanszírozási kockázat az előfinanszírozás kérdése. Kezelése: A
beruházás előfinanszírozása a Támogatási okirat birtokában, a költségvetés kereteit belül megoldható feladatot jelent. A tevékenységek ütemezése
(időközi kifizetés tervezett benyújtása) csökkenti az előfinanszírozási problémákat. Második pénzügyi problémát az önerő (13.195.074 Ft, 5,00%)
nagysága jelenti. Kezelése: A költségvetés tervezésekor a beruházáshoz szükséges költségek és a céltartalékok beállításával a szükséges önerőt a
pályázó/ kedvezményezett szervet biztosítja. Közbeszerzési eljárás elhúzódásával kapcsolatos kockázatok: Kezelése: Előzetesen közbeszerzési
szakértő véleményének kikérése a pályázat benyújtása előtt, mivel a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás
lefolytatására kötelezett a képviselt szervezet. Kivitelezőkkel kapcsolatos kockázatok: Vállalkozói/ alvállalkozói kockázat a nem megfelelő
minőségű/mennyiségű munkavégzés. Kezelése: Ezen kockázat kezelése érdekében felelős műszaki ellenőrt fog alkalmazni a projektgazda, akinek a
feladata az önkormányzat érdekeinek a védelme ezen szempontok alapján. Emellett az önkormányzat műszaki, építésügyi előadója is folyamatosan
nyomon fogja követni a megfelelő minőségű, ütemezett kivitelezést.
IV/2. Kockázatok a fenntartási időszakban
A projekt keretében felújított útszakaszok állapotának hosszútávú fennmaradását a pályaszerkezet felújítása során alkalmazott bitumenes alap és
makadámburkolat építési technológia garantálja, amely a fenntartási időszak (5 év) követően is biztosított, nevesítve a műszaki leírás alapján a
tervezett élettartam 10 év. Megjegyzés: A projektgazda a beruházását követően súlykorlátozás bevezetését nem tervezi. Az érintett útszakasz
vízelvezetésének megoldása a kezdőszelvénytől kezdődően egyoldali eséssel a padkában hosszirányban elhelyezett 1185 m hosszú D100 drén cső,
valamint 50m-ként elhelyezett 25 db szivárgó kutakkal lett biztosítva az 1250 szelvényig. A csapadékvíz elvezetés egyoldali meglévő csatornával
biztosított az 1250 szelvénytől a végszelvényig. Ennek karbantartását a projektgazda a fenntartási időszak alatt és az azt követő időszak alatt is
biztosítja, amelyhez korábban karbantartó gép beszerzésére nyert támogatást az önkormányzat, így a használatból adódó hibák javítása megoldott.
A kiviteli szerződésben garanciák kikötésével biztosítja az önkormányzat a pályázatban vállalt minőségi-mennyiségi feltételek biztosítását. 
Összefoglalva elmondható, hogy a projektgazda minden intézkedést megtesz annak értelmében, hogy kockázatok bekövetkezési esélyét
minimalizálja, vagy elhárítsa.
V/1. A projekt innovációs tartalma
Műszaki innováció: Az alkalmazott technológia hozzájárul az elért fejlesztés hosszútávon történő megőrzéséhez, fenntarthatóságához, amely által a
fenntartási időszakon túli, azaz 10 éves élettartam biztosított a fejlesztéssel érinett területeken. A tervezett útépítés, azaz a 4429 jelű út 18+610 km
szelvényének jobb oldalán található meglévő aszfalt burkolatú 83,45 m hosszú sárrázó folytatásával összesen 2670,83 méter önkormányzati
tulajdonú külterületi helyi közút kerül fejlesztésre, amely az érinett útszakasz vonatkozásában innovációként hat.  A felújítás során kitermelt útépítő
anyagok nem kerülnek elszállításra, hanem a tartószilárdság növelésével helyi újrahasznosításra kerülnek. Társadalmi innováció: A lakosság
életszínvonalának növekedése, települési szolgáltatások elérésének növekedése 
Gazdasági innováció: A felújított útszakasszal érintett gazdasági szereplők költséghatékonyságának növekedése, kedvezőbb időgazdálkodás
megteremtése, földrajzi mobilitásuk emelkedik, amely révén árbevételük növekszik, kiadásaik csökkennek. Egyéb, azaz nem műszaki innováció: A
felújítás érdekében szükséges alapanyagok beszerzése során a térségi alapanyagok előnyben részesítése, a szállítással járó negatív hatások
(rázkódás, légszennyezés, zajszennyezés stb.) minimumra csökkentése érdekében, amely a projekt vonatkozásában újszerű és összhangban áll a
projekt műszaki-szakmai tartalmával.
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14 Fájlok csatolása

Fájlok csatolása
Dokumentum neve Dokumentum típusa Dokumentum fájl neve Feltöltés dátuma Állapot

_01 Borító_VP6-7.2.1.1-
21_Medgyesegyháza.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

_01 Borító_VP6-7.2.1.1-
21_Medgyesegyháza.pdf

2021.07.13. 10:57:36 SIKERES

_02 Tartalomjegyzék_VP6-
7.2.1.1-
21_Medgyesegyháza.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

_02 Tartalomjegyzék_VP6-
7.2.1.1-
21_Medgyesegyháza.pdf

2021.07.13. 11:24:29 SIKERES

_03 Műszaki
Leírás_Medgyesegyháza
külterületi útépítés.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

_03 Műszaki
Leírás_Medgyesegyháza
külterületi útépítés.pdf

2021.07.13. 11:25:03 SIKERES

_04 Tervezői
nyilatkozat_VP6-7.2.1.1-
21_Medgyesegyháza.pdf

14) Tervezői nyilatkozat-
nem engedély köteles
tevékenység

_04 Tervezői
nyilatkozat_VP6-7.2.1.1-
21_Medgyesegyháza.pdf

2021.07.13. 11:25:08 SIKERES

_05 Medgyesegyháza 
külterületi útépítés tervezői
költségvetés.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

_05 Medgyesegyháza 
külterületi útépítés tervezői
költségvetés.pdf

2021.07.13. 11:25:58 SIKERES

1 Átnézeti
helyszínrajz_Medgyesegyh
VP6-7.2.1.1-21.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

1 Átnézeti
helyszínrajz_Medgyesegyh
VP6-7.2.1.1-21.pdf

2021.07.13. 11:26:04 SIKERES

2_1 HSZR
Medgyesegyháza burkolat
építés meglévő állapot
1670x297  .pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

2_1 HSZR
Medgyesegyháza burkolat
építés meglévő állapot
1670x297  .pdf

2021.07.13. 11:26:12 SIKERES

2_2 HSZR
Medgyesegyháza burkolat
építés tervezett állapot
1670x297.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

2_2 HSZR
Medgyesegyháza burkolat
építés tervezett állapot
1670x297.pdf

2021.07.13. 11:26:25 SIKERES

3 HSZ Medgyesegyháza
burkolat építés tervezett
állapot 1535x420.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

3 HSZ Medgyesegyháza
burkolat építés tervezett
állapot 1535x420.pdf

2021.07.13. 11:26:30 SIKERES

3_2021 KT döntés.pdf 01) Képviselő-testületi
határozat kivonata

3_2021 KT döntés.pdf 2021.07.13. 11:26:35 SIKERES

4 JKSZ Medgyesegyház
burkolat építés.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

4 JKSZ Medgyesegyház
burkolat építés.pdf

2021.07.13. 11:27:12 SIKERES

5_1 MKSZ
Medgyesegyháza burkolat
építés A4.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

5_1 MKSZ
Medgyesegyháza burkolat
építés A4.pdf

2021.07.13. 11:27:17 SIKERES

5_2 MKSZ
Medgyesegyháza burkolat
építés A3.pdf

11) Építési-műszaki
dokumentáció

5_2 MKSZ
Medgyesegyháza burkolat
építés A3.pdf

2021.07.13. 11:27:26 SIKERES

BE_36_UO_00233-
2_2021_alairt Engedélyezés
megindítása végzés.pdf

10) Hatóság igazolása
eljárás megindításáról

BE_36_UO_00233-
2_2021_alairt Engedélyezés
megindítása végzés.pdf

2021.07.13. 11:27:34 SIKERES

Jegyzői nyilatkozat HÉSZ
illeszkedesről.pdf

08) Jegyzői nyilatkozat Jegyzői nyilatkozat HÉSZ
illeszkedesről.pdf

2021.07.13. 11:27:40 SIKERES

Kérelem_VP
Medgyesegyháza 
Önkormányzat útkezelői és
tulajdonosi.pdf

10) Hatóság igazolása
eljárás megindításáról

Kérelem_VP
Medgyesegyháza 
Önkormányzat útkezelői és
tulajdonosi.pdf

2021.07.13. 11:27:44 SIKERES

Önkormányzat tulajdonosi
közútkezelői
hozzájárulás.pdf

10) Hatóság igazolása
eljárás megindításáról

Önkormányzat tulajdonosi
közútkezelői
hozzájárulás.pdf

2021.07.13. 11:27:50 SIKERES

Térképmásolat 125. hrsz.pdf 02) Térképmásolat Térképmásolat 125. hrsz.pdf 2021.07.13. 14:19:01 SIKERES
Térképmásolat 133. hrsz.pdf 02) Térképmásolat Térképmásolat 133. hrsz.pdf 2021.07.13. 14:19:07 SIKERES
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Dokumentum neve Dokumentum típusa Dokumentum fájl neve Feltöltés dátuma Állapot
Térképmásolat 137. hrsz.pdf 02) Térképmásolat Térképmásolat 137. hrsz.pdf 2021.07.13. 14:19:12 SIKERES
Térképmásolat 148-1.
hrsz.pdf

02) Térképmásolat Térképmásolat 148-1.
hrsz.pdf

2021.07.13. 14:19:17 SIKERES

15 Nyilatkozatok

Közbeszerzés
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): 197406621

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;
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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;

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,
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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;

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;
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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
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,
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- 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


