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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 8-ai rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/898/2022.

Tárgy: Javaslat a "TOP_Plusz_1. 2. 3_2I Belterületi utak fejlesztése" tárgyú
pályázat benyújtására, beszerzési eljárások eredményeinek megállapítására
Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Széchenyi TervPluszkeretébenjelentmegaTOP_Plusz-1.

2. 3-21. számú felhívás. A felhívás önállóan

támogatíiató tevékenységei között szerepel a belterületi utak fejlesztése. A pályázati feltételeknek azon helyi
közutak felelnek meg, melyek elsősorban közintézményeket közelítenek meg, továbbá kömyezetükben
szolgáltató, ipari, kereskedelmi egységek találhatóak, valamint belterületi gyűjtoutak, vagy országos közúthoz
kapcsolódnak. A pályázatbenyújtásáhozengedélyezésitervdokumentáció ésmegkezdett engedély szükséges,az
elbírálásnál alapvető szempont, hogy biztositott legyen az akadálymentesítés

zebra, illeh'e taktilis elemek

keriiljenek lehelyezésre, járdafelújítást tartalmazzon, valamint forgalomcsillapítási elemek kerüljenek
lehelyezésre. Ezen feltételeknek felelhet meg a Béke utca 51. számú másodrendű főút - Tavasz utca közötti

szakaszánakfelújítása, mely magában foglalja a Béke utca felújítását, a Magyar KözútNonprofit Zrt., mint az
51. számú főút kezelojének műszaki jóváhagyása mellett az országos közút-helyi közút találkozási
csomópontjának felújitását, az 51. számú főúton a Nagyvarsányi településrész kömyezetében
gyalogosátkelöhely kialakítását, továbbá annak közvilágítását, valamint az odavezetö járda felújítását. Az
igényelhető maximális támogatás brattó 150. 000. 000 forint, a támogatás intenzitása 100 %. A pályázat
benyújtásának határideje: 2022. március 20. (1. számú melléklet).
A "TOP_Plusz_l . 2. 3_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú támogatási kérelem benyújtásához szükséges

megalapozó, elökészítö pályázati dokumentáció, illetve engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, melyek
nyertes pályázat esetében elszámolhatóak a pályázati összköltség tekintetében.
Dunavarsány Város Onkormányzata beszerzési eljárást inditott a "TOP_Plusz_1. 2. 3_21 Belterületi utak

fejlesztése" tárgyú engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére. Az ajánlattételi felhivás 2022. január 24-én
közvetlenül megküldésre keriilt 5 vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2022. január 31-én 10:00 órakor
lejárt. A határidöig 4 vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után megállapításra került, hogy a
beérkezett 4 ajánlat érvényes. Hiánypótlásra nincs szükség. Az ajánlattételi feUuvás alapján az érvényes
ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint keriikiek értékelésre. A

legalacsonyabb összegüellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az iUtak MémökirodaKft. (2030 Érd,
Béga utca 11. ) tette (2 és 3. számúmelléklet). A legalacsonyabb összegű ajánlat nettó 5. 090. 000 forint + AFA,

bmttó 6.464. 300 forint, melynek pénzűgyifedezetéta 2022. éviköltségvetésbiztositja.
Dunavarsány Város Onkormányzata beszerzési eljárást indított a "TOP_Plusz 1. 2. 3 21 Belterületi utak

fejlesztése" tárgyú pályázati előkészi'tési feladatainak ellátására. Az ajánlattételi felhívás 2022. január 24-én
közvetlenül megküldésre keriilt 5 vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidö 2022. január 31-én 10:00 órakor
lejárt. A határidőig4 vállalkozásnyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontásautánmegállapltásrakeriilt, hogy a
beérkezett 4 ajánlat érvényes. Hiánypótlásra luncs szükség. Az ajánlattételi felhivás alapján az érvényes
ajánlatok a legalacsonyabb összegii ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre. A

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Projekt Expert Kft. (2364 Ocsa,
Malomköz 2. ) tette (4. és 5. számú melléklet). A legalacsonyabb összegű ajánlat nettó 2. 600. 000 forint + ÁFA,
bmttó 3. 302. 000 formt, melynek pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetés biztosítja.
1

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.
Határozati "avaslatok:

1.DunavarsányVárosOnkormányzatánakKépviselő-testülete
a) pályázatot kíván benyújtani a TOP_PIusz_1. 2.3_21 azonosítószámú pályázatra, belterületi utak

fejlesztésére,Dunavarsány,Béke utca (Sl.számúfőút- Tavasz utca közöttiszakasz) felújítására,
járda és zebra fejlesztésére;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pályázati támogatási kérelem aláírására,
valamint a további szükségesintézkedésekmegtételére.
Határidő: azonnal

FeleIŐs:

Polgármester

2. DunavarsányVárosOnkormányzatánakKépviselő-testűlete
a) a "TOP_Plusz_1. 2.3_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázat engedélyes és kiviteli
terveinek elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az iUtak MérnökirodaKft. (2030 Érd,Bégautca 11.) ajánlata érvényes;
2. Az InnoStruktúra Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2. C ép.) ajánlata érvényes;

3. AzINFRATERVMérnökiIrodaKft. (1089Budapest, Orczyút 16. 1 em. 4.) ajánlataérrenyes;
4. A KILATERKERKft. (19163 Fehértó,Tó utca 23.) ajánlata érvényes;
5. Az eljárás eredményes volt;

6. Az eljárás nyertese aziUtak MérnökirodaKft. (2030 Érd,Bégautca 11.);

7. Az ajánlatkérónem határozzameg a nyertes ajánlatot követőlegkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevőt.

b) a szerződésteljesítéséhez szükségesanyagi fedezetet nettó 5.090.000 forint összegbena 2022. évi
költségvetés terhére biztosítja;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel tervezési szerződés
aláírására a b) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

3. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testűlcte

a) a "TOP_PIusz_1. 2.3_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázat előkészítési feladatainak
ellátása"tárgyúbeszerzésieljárás eredményétazalabbiak szerint állapítja meg:
1. A Projekt Expert Kft. (2364 Ocsa, Malomköz 2.) ajánlata érvényes;
2. Az M. T. Hardy Kft. (2740 Abony, Tamási Áronutca 4-6.) ajánlata érvényes;
3. A Pro Regio Közép-MagyarországiRegionális Fejlesztési és SzolgáltatőNonprofit Közhasznú
Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) ajánlata érvényes;
4.

A Granticon Pályázati és Uzleti Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 83. ) ajánlata

5.

Az eljárás eredményes volt;

érvényes;

6. Azeljárásnyertese a Projekt ExpertKft. (2364 Öcsa,Malomköz2.);
7.

Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó ajánlattevőt.

b) a szeraődés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet nettó 2.600. 000 forint összegben a 2022. évi
költségvetés terhére biztosítja;

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel megbízási szerződés
aláírására a b) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős:

Polgármester

A határozatijavaslatokelfogadásaegyszerutöbbségetigényel.

Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Kovács Aliz Réka beruházási és müszaki osztályvezetö

Mellékletek:

1. számú melléklet: Pályázati feUiívás
2. számú melléklet: Ertékelésijegyzökönyv (engedélyes és kiviteli tervek)
3. számú melléklet: Ajánlatok az engedélyes és kiviteli tervek elkészitése esetében
4. számú melléklet: Ertékelésijegyzökönyv (pályázati elökészítés)
5. számú melléklet: Ajánlatok a pályázati előkészítés esetében

Dunavarsány, 2022. február 1.
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Belterületi utak fejlesztése
TOP_Plusz-1. 2. 3-21
Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
(Részletes információka felhivás 1.1

Jelen felhivásra támogatási kérelmet önállóan a települési
önkormányzatok (GFO 321) nyújthatnak be.

és 1. 2 fejezetében)
Nyújthat be támogatási kérelmet

A támogatásikérelem benyújtásárakonzoreiumi formában is

konzorcium?

van lehetöség.

(Részletes információka felhivás 1.1
fejezetében)

Milyen tevékenységek

Támogathatóaz önkormányzatitulajdonú belterületi - az e-

támogathatóak?
(Részletes információk a felhivás 2.
fejezetében)

UT 03. 01. 11. Közutak tervezése (KTSZ) Utügyi Műszaki
Elöirás szerinti B. V., B. VI. tervezési osztályba sorolt -

gyűjtöutak (B.V. terv. oszt. ), valamint kiszolgáló-, lakó- és
vegyes használatú utak (B. VI. terv. oszt. ) épitése,
korszerűsftése, felújitása.

Mikor lehet benyújtani a támogatási

Megyénként eltérö benyújtási dátum lehetséges a felhlvás

kérelmet?

mellékleteként megjelent területspecifikus
foglaltak szerint.

(Részletes információka felhfvás 1.3

mellékletekben

fejezetében)

fejezetében)

Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási
összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent
területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

A támogatásvisszatéritendővagy

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Mennyi támogatást lehet igényelni?
(Részletes információka felhivás 3.

vissza nem téritendö?

(Részletes információka felhivás 3.
fejezetében)

Kell-e öneröa projekthez?
(Részletes információka felhivás 7.2.

Nem.

fejezetében)
Mekkora mértékü előleg igényelhető?

(Részletes információka felhivás 7. 1.

Akár 100%, a Felhfvás 7. 1
teljesülése esetén.

pontja szerinti

feltételek

fejezetében)

Mennyi a projekt végrehajtására

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számftott

rendelkezésre álló idötartam?

legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

(Részletes információka felhivás 4.
fejezetében)
Hol valósltható meg a projekt?

A kevésbé fejlett régiók esetében a felhivás mellékletét
képező

területspecifikus

mellékletek

szerinti

megyék

településein, kivéve a megyei Integrált Területi
Programokban meghatározott azon városokat és
várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési
eszköz
keretében
benyújtani.
Várhatóan hány projekt kap
támogatást?

Jogosultak

támogatási

kérelmet

Megyénként eltérő számú projekt támogatása lehetséges a
felhivás
mellékleteként
megjelent
mellékletekben foglaltak szerint.

területspecifikus

A felhfvás

.

.
.

meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretosszeg, összes elszámolható
költség alapon1, 76 193 778 000 Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás
meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhfvás területi egységre
vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
a Terület- és Településfejlesztési Operatfv Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési
Operatlv Programok Irányító Hatósága által kerül meghirdetésre az 1652/2021. (IX. 21. ) számú
kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján,
forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszirozásban biztosftja,

.

keretében beérkezett kérelmekről az irányitó hatóság TKR eljárásrend szerint hoz dontést. A
döntés-előkészftés során az irányitó hatóság Dontés-elökészftő Bizottságot állit fel.

Felhivjuk a tisztelt támogatéstigénylökflgyelmét, hogy a Felhfvás, azÁltalánosÚtmutatóa 2021-2027es programozási idöszakban meghirdetett felhlvásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: "ÁÚF2127"), az Elszámolási Ütmutató a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák
a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az irányitó hatóság és a
Miniszterelnökség a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módositásokról minden esetben
közleménytjelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www. Dalvazat. aov. hu honlapon
megjelenö kozleményeketl

Az irányltó hatóság az , ÁÚF21-27"-ben és az Elszámolási Ütmutatóban megfogalmazott általános
szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhfvásban, ezért ha a Felhlvásban szereplö
információ eltér az ,AÚF 21-27"-ben vagy az Elszámolási Ütmutatóban megfogalmazott általános
előfrásoktól, akkor a Felhfvásban szabályozottak az irányadók.

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtasa során iranyadó
jogszabály a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

támogatások felhasználásának rendjéröl szóló 256/2021. (V. 18. ) Korm. rendelet (a felhívásban a
továbbiakban: Korm. rendelet).

1Az operatív programban rögzftettek alapján.
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1. ATÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAKFELTÉTELEI
1. 1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) a települési önkormányzatok (GFO 321).

A támogatási kérelem benyújtásárakonzorciumi formában is van lehetőség.
Onállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek'
b) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573)
c) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114)
d) Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)

Amennyiben a projekt állami tulajdonú országos közutat is érint, a projekt előkészítésekor egyeztetni
szükséges a vagyonkezelö Magyar Közút Nonprofit Zrt. -vel a támogatást igénylöi kőr meghatározása
érdekében, és amennyiben elofrja, konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak
jogszabályban meghatározott (Magyar Kflzút Nonprofit Zrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.)
épfttetőjét.

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a
projektelökészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés, müszaki ellenőr és kötelezően előfrt
nyilvánosság biztosftásatevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek:
e) Megyei önkormányzat(GF0321)
f)

Onkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

g) Nonprofit gazdaságitársaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy
önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvettenül - 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.

h) Vállalkozás (GFO 11), amelybenazállamvagyönkormányzat-együttesenvagykülön, közvetve
vagy közvetlenül- 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

1. 2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
1) Az "AUF 21-27" "Kizáróokok listája" c. részben felsoroltak.
2) Azon támogatást igénylö, amely:

a) nem rendelkezik az egyenlö bánásmódrólés az esélyegyenlőség elömozdftásárólszóló
2003. évi CXXV. törvény 31 . §-a szerinti öt évre szólóhelyi esélyegyenlöségiprogrammal,
amennyiben releváns.

b) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi terwel, amennyiben releváns.

3) Azon támogatási kérelemre nem itélhető meg támogatás, amely:
a) megvalósitási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Terüteti Programokban
meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a
Fenntartható
benyújtani.

Városfejlesztési

eszköz

keretében

jogosultak

támogatási

kérelmet

b) azon tevékenység megvalósftására irányul, amely korábban az államháztartás
alrendszereiböl (pl. : Magyar Falu Program keretébol), vagy a Strukturális Alapokból a
támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósltására vonatkozóan
támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól
kivételt képez, ha a Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett
tevékenység minöségi továbbfejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek
fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jeten fejlesztéstől való
lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.

4) Csekély összegűállami támogatás esetén:
a) olyan feltétellel, amely az európai uniósjog megsértéséteredményezi,
b) a közútikereskedelmi árufuvarozástellenszolgáltatás fejében történővégzővállalkozások
számára nyújtott támogatásteherszállító járművek megvásárlására.
5) Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén'

a) a szárazföldi közlekedés területén működö vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott támogatás,

b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak cfmzett, európai
unjós versenyjogi értelemben
határozatának nem tett eleget,

vett állami támogatás visszafizetésére

kötelezö

c) olyanfeltétellel, amelyazeurópaiuniósjog megsértéséteredményezi.
6) Helyi infrastruktúrafejlesztéséheznyújtottberuházásitámogatásesetén:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak cfmzett, európai
uniós versenyjogi értelemben
határozatának nem tett eleget,

vett állami támogatás visszafizetésére

kötelező

b) olyanfeltételtol, amelyazeurópaiuniósJogmegsértéséteredményezi,
c) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,

d) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet
egyeb cikke alapján (a 14. cikk szerintj regionális beruházási támogatás kivételével)
nyújtható támogatás.

1. 3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
^fr?le!n fc'eny.úitási határideje a felhivás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus

mellékletében található.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1) Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a
https://wwwDalvazataovJiyoldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes
beléptető felület bejelentkezés' gomb használatával.

2) A kerelem kitöltésétéslezárásátkovetőena program elöállftegy nyilatkozatot, ezzeltudja majd
hitelesfteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesltés két formában torténhet:

a) a nyilatkozatot minősitett tanúsftványon alapuló, legalábbfokozott biztonságúelektronikus
aláirással kell ellátnia, vagy

b) azonositásra visszavezetett dokumentumhitelesi'tés

szolgáltatással (AVDH) kell

hitelesftenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus
azonositással (pl. : ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH

szolgáltatásittérhetöel:httDs://maavarorszaa.hu. (AzAVDHszolgáltatásigénybevételével
kapcsolatos tájékoztató a httDs://www. Dalvazat. aov. hu oldalon elérhető.)
3) Az elektronikus aláirás,vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:

1. Mellekelje a véglegesitett kérelemhez a minősttett elektronikus aláírással ellátott, vagy
AVDH szolgáltatással aláirt és hitelesitett nyilatkozatot.
2. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2. 1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2. 1. 1. Onállóan támogatható tevékenységek
A felhivás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak onállóan:

1) Onkormanyzati tulajdonú belterületi - az e-UT 03. 01. 11. Közutaktervezése (KTS2) Útügyi
Muszaki Előjrás szerinti BV, B VI. tervezési osztályba sorolt - gyűjtöutak (B.V. terv. oszí. );
valamint kiszolgálo-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt. ) építése,
korszerűsltése, felújitása, ennek keretében támogatható:
a) utak burkolatának és alépitményeinek felújftása, korszerűsítése, átépítése,
b) út burkolatának megerösftése, szélesftése, korszerűsítése,

c) meglévőföldút(szilárdburkolattal nem rendelkezöút) burkolattaltorténőkiépltése,
d) új gyűjtőút kiépftése.

A Felhívás keretében kizárólag közcélú közútfejlesztések támogathatók.

2. 1. 2. Onállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbitevékenységekönállóannem támogathatóak:

2. 1. 2. 1. Kötelezően megvalósítandó,

önállóan nem támogatható

tevékenységek
1) Akadalymentesftés-amennyibenreleváns,a Felhfvás2. 3. fejezetébenazakadálymentesftésre
vonatkozó feltételek alapján.

2) Nyilvanosság biztositása - "AÚF21-27"c. dokumentum 10.fejezete ésa Felhivás 6. 2. 1) pontja
alapján.

2. 1. 2. 2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1) A támogathatotevékenységekmegvalósltásáhozszükségesalábbimunkálatokelvégzése:

a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található

infrastrukturális etemek (pl. : közmű infrastruktúra) korszerűsftése, felújftása, védelembe

helyezése);
csapadékviz-elvezetés kiépitése, átépitése;
forgatomtechnikai tevékenységek;
mütárgyépitésés felújltás;

b)
c)
d)
e) vasúti átjárók korszerűsitése, felújitása a járművek biztonságos közlekedése érdekében;
f) komplex terület-elökészftési munkák (pl. : bontás, tereprendezés, kármentesítés,
lőszermentesités, régészet), iltetve

g) szakhatóságiengedélyben elöirt munkák.
2) A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók,

autobusz peronok, várakozást szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása,
kialakltása, fejlesztése, akadálymentesitése.

3) Országosközúttalközösvagyönkormányzatitulajdonbanlévőbelterületicsomópontokkiépítése,
atalakítása felújítása, fejlesztése,valamintazönkormányzatitulajdonúbelterületiutakországos
közútterüteténmegvalósulóútcsatlakozásainakkiépltéséhezszükségesmunkálatokelvégzése.
4) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
esetén:

a) A közlekedésbiztonság növelését szolgátó elemek épitése, felújitása (pl. : biztonsági
berendezések forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapíto

tsepuléskapuk és/vagyszigetek kiépftése, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védöszigetek
letesitése, akusztikai és/vagyoptikai féka forgalomvonzó létesítmenyekhez).

b) Batesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonságifejtesztése, batesetveszélyes fvek
c)

korrekciója.
Kerékpáros átvezetések kialakftása.

d) Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő, beruházással érintett utak
nyomvonala mentén közvilágitás közlekedésbiztonság érdekében történő kialakitása.

bővítése, korszerűsftése(pl. : a fenntarthatóközvilágitáskialakítása).
5) Kiegészitő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulaj'donú belterüteti közutak
esetén:

a) B+R kerékpár tárolók/rekeszek épltése, valamint kerékpár támaszok, kerékpár parkolók
epitése ésaz e-UT 03. 04. 13:2019 "Kerékpározhatóközutaktervezése" c. ÚtugyiMűszaki

Előirásnak nem megfelelő támaszok és tárolók útügyi műszaki előirásban foglalt

paraméterek szerinti korszerusftése, cseréje, kerékpárosbarát kiegészitök beszerzése és

elhelyezésea közútfejlesztésnyomvonala mentén, vagyattóltegfejjebb 100méteren belül.
Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy tárolókat csak mindenki szamára hozzáférhetően
lehet elhelyezni.

b) Utberuhazáshozkapcsotódó- a fejlesztendőútmelletti- gépjárműparkolökésbiztonsági
sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése.

6) Az önkormányzati tulajdonú belterületi helyi közútszegélyénbelül kerékpárforgalmi létesftmény
(pl. : nyitott kerékpársáv vagy koppenhágai ti'pusú megemelt kerékpársáv) kialakítása vagy

fejlesztése az e-UT 03. 04. 13:2019 .Kerékpározható közutak tervezése' c. Utügyi Műszaki
Elöirásnak megfelelöen.

7) Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom
számlálása érdekében a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok
esetén.

8)

Járda kiépitése, felújitása, akadálymentesítése:

a) A beruházássalérintett önkormányzatitulajdonú belterületi útszakaszokmentén a hiányzó
járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok felújítása akadálymentesltés
érdekében.

b) A beruházássalérintett önkormányzatitulajdonú belteruleti útszakaszokon található vagy
létesülő gyalogátkelőhelyek
akadálymentesitése.

megközelitése

érdekében gyalogjárdák kiépítése

vagy

9) Beruházáshoz fizikailag kapcsolödó önkormányzati tulajdonban lévö hidak, nem szintbeli
keresztezödések felújltása, korszerűsltése, építése.

10) Zajvédelmi intézkedések (növényzettel elérhető zajcsillapitás, zajcsökkentö útburkolat
alkalmazása), zoldfelület-épltési, átalakitásimunkák (pl. : novénytelepítés ésárnyékolástechnika)
a tevékenységek helyrajzi számain vagy közvetlenül a tevékenységek helyrajzi számai meltett
elhelyezkedö önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon. A meglévő novényállomány megóvását
szolgáló beavatkozésok (faápolás, favédelem, gyökén/édelem stb. ).

11) A bemházásmegvalósításához szükségesidegen területek megvásárlása/kisajátitása.

2. 2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A Felhivás keretében támogatható tevékenységek finanszirozása tulajdonos szintjén abban az
esetben nem minősül az Európai Unió működéséröl szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak, amennyiben az elszámolható költségek a számvitelröl szóló 2000. évi C.

törvény alapján települési önkormányzatok vagy a Magyar Allam tulajdonába kerülő eszkozökhöz
kapcsolódóberuházásraaktiválhatóakés az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
.

az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz közvetlen versennyel nem érintett, mivel pl. a replikáció

.

az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz tekintetében a magánfinanszirozás nem jellemző,

nem gazdaságos (természetes monopóliumok),
valamint

.

az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszkoz a társadalom egészének nyújt előnyöket (azaz nem

úgy alakltják ki, hogy egy adott vállalkozást/ágazatot részesftsen elönyben). !1!
A Felhivás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylö vállalkozás

szintjén abban az esetben nem minösül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak, amennyiben

a) a támogatott tevékenység nem gazdaságitevékenységnek minősül, vagy
b) a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal
összhangban

létrehozott

jogi

monopúliummal

rendelkezik,

nem

versenyez

hasonló

(liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált
földrajzi-vagytermékpiacon nem tevékenykedhet. Ha a támogatástigénylővállalkozásegy másik
liberalizált (földrajzi és/vagytermék-) piacon is müködik, ki kell zárnia kereszttámogatást (a többi
tevékenységtől elkülönült könyvelés, a költségek és a bevételek elkülönftése), valamint a jogi

monopólium tárgyát képezőtevékenységre nyújtott állami finanszírozást más tevékenységekre
nem veheti igénybe.

A Felhfvás alapján elnyert finanszírozásból megvalósitott közmű-infrastruktúra kiépftés, fejlesztés,
felújitás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben

a) az üzemeltetö az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal
osszhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált)
szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy
^Az EUMSZ 107. cikkének(1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény 211-212. pontja
(httD://tvi.kormanv.hu/tamoaatas)

termékpiacon nem tevékenykedhet. Ha az üzemeltetö egy másik liberalizált (földrajzi és/vagy
termék-) piacon is működik, ki kell zárni a kereszttámogatást (a többi tevékenységtöl elkülönült
könyvelés, a költségek és a bevételek elkülönitése), valamint a jogi monopólium tárgyát képező
tevékenységre nyújtott állami finanszírozást más tevékenységekre nem veheti igénybe; vagy
b) az üzemeltető az infrastruktúra üzemeltetéséért piaci feltételek mellett üzemelteti, piaci dljat fizet
a tulajdonosnak.
Amennyiben az üzemeltetö tekintetében a fenti feltételek egyike sem teljesül, úgy a tulajdonos az
üzemeltetővel, az uniós joggal való összeegyeztethetöséget biztosító támogatási kategória

szabályainak megfelelő szerződéskötésre kötetes. 121
Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszirozása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak minősül, a felhívás keretében támogatható - lenti táblázatban szereplő tevékenységek a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20. ) Korm, rendelet
alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcimeken, a következö támogatási kategóriákra
vonatkozó előírások alapján valósithatók meg:
Támogatható tevékenység

Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
fejlesztése, felújitása,
közmű-infrastruktúra

építése keretében
helyreállftása,

korszerűsitése, szüksé es közműkiváltás

Onállóan nem támogatható,

Támogatás jogcime

258/2021. (V. 20.)
Korm. rendelet4.§
21.

választható

tevékenységek
keretében
kiegészítö
infrastrukturális elemek fejlesztése: B+R
kerékpár
tárolók/rekeszek
építése,

258/2021. (V. 20.)
Korm. rendetet4.§
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2. 3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?
1) A beruházást a közúti közlekedésröl szóló 1988, évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban
kell tervezni és megvalósltani: "A közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy
a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton közlekedni jogosult számára
biztosítottak legyenek. ", ezért a gyalogos, a kerékpáros és a közösségi közlekedési módok
biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését is ten/ezni szükséges a projektben. Az egyes
köztekedési módok tervezésének az elhagyása akkor tehetséges, ha a beruházásnak ilyen
közlekedési mód felolete vagy útvonala egyértelműen nem a része.
A projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb

helyzetbe a fejlesztést követően a beruházástmegelözöállapothoz viszonyítva.
Pl. : nem elfogadható, ha a beruházást követően nehezebbé válik a gyalogosok átkelése adott
útszakaszon, vagy ha a kerékpárosok útjukat hálózaton belüli "szakadási pont" kialakulása miatt

szabályosancsak gyalogoskéntfolytathatják, pl. : gyalogos átkelőhelyen csak gyalogosként, ezért

^A támogatotttevékenységtekintetébenazEurópaiUnióműködésérölszólószerzödés106.cikke(2)bekezdésénekazáltalános
gazdaságiérdekűszolgáltatásoknyújtásávalmegbízott egyes vállalkozásokjavára közszolgáltatásellentétetezéseformájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizoUsági hatörozat (HL L 7., 2012. 1. 11.. 3-10. o.)
vagyszabályainakmegfelelöenmegkötöttközszolgáltatásiszerzödés,melyre az európaiuniósversenyjogi értelembenvett államí
lámogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatásí térképról szóló 37/2011. (III. 22. ) Korm. rendelet eljárási
rendelkezései vonatkoznak.

a szükséges beavatkozásokat tervezni szükséges a projektben, vagy be kell mutatni azok
megvalósulásátkapcsolódóprojekt(ek) részeként.
2) A felhivás keretében egy-egy támogatást igénylő több projektje is támogatásban részesülhet,

továbbá egy-egy proj'ekt több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósitási helyszfnt,
beruházásielemet is tartalmazhat.2

3) Felújitás, korszerűsítés és átépltés esetén az út teljes szélességében- kettőnél több forgalmi
sáwal rendelkezö út esetében minimum 2 forgalmi sáv szélességben -, legalább a kopóréteg
cseréj'e szükségesa fejlesztéssel érintett teljes szakaszon.
4) A beruházás tervezése és megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó, a Felhívás 13.2
pontjában megnevezett Utügyi Műszaki Előlrásokat3. Az útügyi műszaki előirásoknak való
megfelelést - engedélyköteles és nem engedélykoteles beruházások esetén egyaránt - tervezői
nyilatkozattal szükséges alátámasztani az elsö mérfőldkőig.
Amennyiben a beruhazást kovetően a forgalmi sávok burkolatszélessége nem éri el az e-ÚT
03. 01. 11 "Közutak tervezése" (KTSZ) Ütügyi Muszaki Előlrás .4. 2. Belteruleti utak kiemelt
szegélyek közöttj elemeinek méretei, m" c. táblázata szerinti értékeket, indokolt esetben

támogatható az attól eltérö beruházás megvalósltása. A KTSZ-től való eltérés indokoltságát (pl.:

ha a beépitettség miatt nincs hely az előfrásnak megfelelő szélességű út kialakltására) be kell
mutatni a tervezői nyilatkozatban. Kiemelt szegély nélkülibelterületi utak esetében a KTSZ 3. 7. 2.
pontjában lelrtakat kell alkalmazni.

5) Elvárás az épitési területen lévö vagy tervezett fák védelme érdekében, valamennyi épitési
beruházás esetében, mind a tervezés, mind a kivjtelezés során az MS2 12042:2019 (Fák
védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és díszcserjék ültetése
települések közterületein) szabványok előírásainak betartása, amennyiben releváns.
6) A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút legalább az alábbi közüzemi

infrastruktúra kiépítettséggel

rendelkezik (Közüzemi infrastruktúréval való ellátottság

igazolása):

a) szennyvizcsatorna, távközlésinyomvonalak, vfz, gáz- melyröl a támogatást igénylővagy
a tervező nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtásakor-,
b) vagy nyilatkozat arról, hogy az érintett szakaszon a gázellátás alternativ energiaellátással
kiváltásra kerül;

c) vagy nyilatkozat arról, hogy a fenntartási időszak végéig az útburkolatot a támogatást
igénylö vagy a támogatást igénylö hozzájárulásával más személy, szervezet nem bontja
meg, szennyvlzcsatornázást nem végez;

d) vagy nyilatkozat arról, hogy a szennyvízcsatornázást úgy oldja meg, hogy az útburkolatot
és alépltményeit nem bontja meg a szabályozási szélességen belül, a
szennyvlzcsatornázást vagy egyéb vonalas infrastruktúra kiépitését az út mellett valósítja
meg (burkolt árkot és zárt csapadékviz-elvezetést sem érintve vele).

A fentiek nem jelentik útfejlesztés esetén a közmű kiépltések támogathatóságát. Kizárólag a
közmű kiváltások és új épületek épitése esetén az azok használatához szükséges közművek
kiépítése támogatható. Az infrastruktúra kialakltása során figyelemmel kell lenni a meglévő és
tervezett növényállományfelszín feletti és felszfn alatti térigényére.
7) Uj gyűjtőút kiépftése, valamint lakóút gyűjtőúttá fejlesztése4 esetén be kell mutatni a gyűjtőút
épftésének, illetve fejlesztésének helyi lakosság körében elvégzett társadalmi egyeztetését

(pl. : közmeghallgatás, lakossági fórum, az érintett utca/uteák háztartásainakfelkeresése)
igazoló dokumentumokat (pl. : jegyzőkönyv, kérdőiv, hozzáj'áruló nyilatkozat) legkésőbb az elsö

mérföldkőig. A támogatást igénylönek a megalapozó dokumentumban ki kell térnie arra, hogy
milyen módon tervezi a társadalmi egyeztetést elvégezni, hogy abba lehetöség szerint az
érintettek minél szélesebb kore bevonásra kerüljön.

8) Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló
helyiségek, esöbeállók, leszállóperonok

épitése esetén szándéknyilatkozat

benyújtása

2 A felhívás mellékleteként megjelent adott területi egységre vonatkozó tertJletspecifikus mellékletben ettől szigorúbb elvárés is
megjelenhet.

3A Felhívás 13. 2 pontjában hivatkozott ÜME-konline elérhetősége: httD://ume. kozut. hu/statusz/en/envben-levo-utuayi-muszakieloirasok

Ha a fejlesztés eredményeként B. VI. tervezési osztályból B. V. tervezési osztályba kerül átsorolásra a projekttel érintett út.
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szükséges az első mérföldköig a területileg illetékes közösségi közlekedést biztositó
közszolgáltatótól a létesitmények használatára vonatkozóan.

9) Autóbuszoblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló
helységek, esőbeállók,leszállóperonok felújftásaesetén igazolni szükségesaz aktív, meglévő
használatot. az első mérföldkőig.

10) Autóbuszöblök felújítása és kiépltése kizárólag bazaltbeton, vagy azzal megegyező
teherbirású burkolattal és merev pályaszerkezettel támogatható, ettöl eltérő burkolattipus
részletes tervezői indoklás alapján lehetséges, pl. : a forgalmi viszonyokra, a járatsűrüségre,
üzemeltetési indokra vagy a zajterhelés csökkentésére hivatkozva.
11) A Felhivás 2. 1. 2. 2. 4) pontja szerinti közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések esetén a
közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31. ) Korm. rendelet

szerinti közúti biztonsági audit elvégzése is szükséges, amely ajánlásait és megállapltásait
figyelembe kell venni a tervek elkészitésekor.A közútibiztonságiauditra vonatkozó iránymutatást
a Felhfvás 2. számú melléklete tartalmazza.

Gyalogátkelöhelyek kivilágitásaés fejlesztése esetében a közútibiztonségi audit lefolytatásának
a kötelezettsége abban az esetben áll fenn, ha a balesetek sűrűsödése a támogatási kérelem
benyújtását megelöző 3 évben kimutatható. Uj gyalogátkelöhely kialakítása esetén kötelező
lefolytatása.

12)Állami támogatási szempontból gazdasági tevékenység keretében működtetett, pl. : fizetös
parkolóhelyek kiépftése, fejlesztése, felújítása esetén közszolgáltatásért járó ellentételezés
jogcfmén nyújtható támogatás, ezért a projekthez a gazdasági tevékenység műkodtetését

igazoló kozszolgáltatasi szeiződéstis csatolni szükségeslegkésőbb a második mérföldkőig.
13) Az önkormányzati tulajdonú belterületi útfejlesztések esetén meg kell vizsgálni hálózati
szempontból a kerékpáros közlekedés helyzetét, és az útburkolaton elhelyezhető
kerékpárforgalmi létesítményeket szükség szerint a projekt keretében javasolt tervezni és
kialakítani az e-UT 03. 04. 13:2019 . Kerékpározható közutak tervezése" c. Utügyi Műszaki

Elöírásban foglaltak szerint. önálló, gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi
létesítmény kialakítása, fejlesztése a felhfvás keretében nem támogatható.
14) A Felhlvás keretében kizérólag az e-UT 03. 04. 13:2019 "Kerékpározható közutak tervezése"
c. Utügyi Muszaki Elöirásnak megfelelö kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, továbbá
jelenleg az útügyi műszaki elöírásnak nem megfelelő támaszok és tárolók útügyi műszaki
előirásban foglalt paraméterek szerinti korezerűsitése, cseréje támogatható.

15) Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását tartalmazó projekt esetében a Kerékpárút
Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatszolgáltatási igazolásainak benyújtása szükséges az
alábbiakszerint:
Kerékpárforgalmi létesitmény kialakitása esetén, két esetben szükséges a releváns
mérföldkőhöz (elsö, illetve második mérfoldkőhöz) csatolni a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer
(KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolást, azaz az adatszolgáltatási igazolást,
amelynek szükségességét a kerékpárutakkal összefüggö egyes műszaki adatok nyilvántartásáról

szóló 337/2016. (XI. 17. ) Korm. rendelet irja elő.
Az adatszolgáltatás először akkor szükséges, amikor a nyomvonal engedélyezési vagy kiviteli
terve elkészül (ún. tervezési adatszolgáltatás), majd a sikeres műszaki-átadás átvételt követően
szükséges a második adatszolgáltatás benyújtása (ún. megvalósult létesltményhez
kapcsolódó adatszolgáltatás).
Az adatszolgáltatás összeállftásához és benyújtásához szükséges információk a
htt s://ken i. kozut. hu/ Magyar Közút NZrt. által üzemeltetett honlapról tölthető le, az alábbi
elérhetőségeken:
a) Tervezési adatszolgáltatás esetében: Információ / Tervezési réteg (Támogatásra
benyújtott projektektöl az építési engedély jogeröre emelkedéséig benyújtandó
adatszolgáltatás) menüpontok alatt megtalálható az üres adatállomány és azon
információk felsorolása, amelyek szükségesek az adatszolgáltatás előállftásához. Ebben
az esetben a projekt nyomvonala (tengelyvonal) és néhány kiegészítő információ szerepel
az adatszolgáltatásban.
b) Megvalósult létesítményhez kapcsolódó, azaz a sikeres műszaki átadás-átvételt követö
adatszolgáltatás esetén: Információ menüpont / Megvalósult kerékpáros létesitményekhez
kapcsolódó kőtelező adatszolgáltatás menüponton belül "Adattáblák az adatállomány
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elöállításához

(üres

fájlok

a

térinformatíkai

adatszolgáltatás

előállításához)"

felhasználásával, valamint az "Adatimport formátum definfció'-ban szereplő információk és
ugyanebben a menüpontban megtalálható kiegészítő információk felhasználásával

állitandó elö a szükséges adatszolgáltatás. Ebben az esetben a megvalósult létesítmény
nyomvonala, a jelzőtáblák, POI-k (kerékpár tároló, parkoló, pihenő stb. ) - lehetőség szerint

terepi felmérést követően -; kezelői, és támogatási adatok képezik az adatszolgáltatás
részét.Az adatszolgáltatásbana projektben szereplö összes kerékpárforgalmi létesitmény
nyomvonalát és a kapcsotódó infrastruktúra etemeket (pl. : jelzötáblák, POI-k) szerepeltetni
kell, megfelelöen a Jogszabályban leírtaknak.

Az adatszolgáltatást előállíthatja a tervező, a geodéta, a kedvezményezett, vagy a honlapon
megjelenftett adatszolgáltatásra minösftést szeizett cégek, amelyek ajánlásként szerepelnek a
honlapon, azaz igénybevéfelük nem kötelező.

Az előállított adatszolgáltatást a KENYI üzemeltetöje részére szükséges megküldeni
(közvetlenül, vagy a honlap kapcsolat menOpontján keresztül). A megküldést követően
ellenőrzésre, amennyiben hibátlan rögzítésre kerül a KENYI adatbázisában, majd publikálásra

terül a honlapon. Az elfogadott adatszolgáltatásról igazolás kerül kiállításra, melyet az adott
mérföldköhöz kapcsolódöan szükséges benyújtani.

16) A projekt tervezése és megvalósftása során szükséges a Felhlvás 2.4. pontja szerinti reteváns
horizontális szempontokat figyelembe venni és érvényesfteni.
17) Epületek, épületrészek akadálymentesítése esetében a "Segédlet a közszolgáltatásokhoz és
egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez" c. dokumentumban
megfogalmazottakat, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20. ) Korm. rendelet előírásait szükséges figyelembe venni.

Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint közösségi
közlekedési megállók és állomások esetében (pl. : járdák, gyalogátkelőhelyek, leszállóperonok)
az e-UT 03, 05. 12 Akadálymentes közútí létesítmények c. Utügyi Müszaki Elöírást kell figyelembe
venni és alkalmazni. Attól eltérni megfelelően indokolt esetben lehetséges.
18)A támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani a Felhlvás mellékletei között
szereplő útmutató alapján elkészítendö Megalapozó dokumentumot, melynek célja információ

nyújtása a támogatási kérelem megalapozottságáról, finanszírozási és megvalósíthatósági
elemeirol. A megalapozó dokumentum mellékleteként szükséges benyújtani az alábbiakat:

a) A település útjait bemutató helyszfnrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól
beazonosithatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonositható

módon jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A térképen legalább 3 eltérő
jelölöszín megadása kötelező: földút, burkolt út, projekt keretében fejlesztendö út.
b) A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínraj'z, mely a fejlesztendő
utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének (gyűjtőút, klszolgáló út, lakóút,
vegyes használatú út) szemléltetésére szolgál.
c) Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres

távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket5.
d) A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő
állapotot alátámasztó fotódokumentációt. Ajánlott útszakaszonként és forgalmi irányonként
egy-egy fényképfelvételt mellékelni az úttengelyböl fényképezve, amelyen látható a
meglévő burkolat minősége, valamint a teljes ürszelvény.

e) Közüzemiinfrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyröl a támogatást igénylö vagy a
f)

tervező nyilatkozik.
A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelésí szempontoknál
dokumentum (amennyiben releváns)

elöírt külön

Elvárás, hogy a megalapozó dokumentumban bemutatásra kerüljön a megvalósítás utáni
fenntartás, működés és működtetés biztosltása, amelynek legalább az alábbiakra ki kell
térníe:

a) Szükséges róviden bemutatni, hogy a támogatást igénylö milyen szervezeti és műszaki
eröforrásokkal rendelkezik a fejlesztés min. 5 éves fenntartásának biztosításához.

5 PL:köznevelésiintézmények,kulturális intézmények,kereskedelmí egységek, egészségügyiintézmények,rendelök, sport- és
szabadidöslétesítmények, gazdaságiterületek, ipari parkok stb.
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b) Pénzügyioldalról kérjük, a várható fenntartás általános és tartós forrásainak karbantartási,
pótlási, javitási költségek és azok ten/ezett pénzügyi fedezete biztosftásának rövid
bemutatását.

19) A támogatási kérelemhez csatolni kell a fejlesztendő belterületi helyi utak besorolását

alátámasztótelepülésrendezésieszközt(Településszerkezeti tervet, Helyi épftésiszabályzatot
és Szabályozásitervet).

Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, ezzel arányosan csökken a támogatási összeg is.
(Részletesen lásd: Korm. rendelet 156. §, 157. §)

2. 4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások
1)

Altalános elvárások:

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a kllmaváltozás elleni küzdelemmel, az

esélyegyenlöséggel,valamint a nőkésférfiakkozötti egyenlőséggelkapcsolatos követelmények,
más néven horizontális kovetelmények érvényesitése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának
kötelező eleme. A kiemelt célok és követelmények részletes ismertetése megtalálható az "AÚF
21-27" 11. fejezetében.

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósftás eredményességének nyomon
követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható.
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben
létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre
vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elöírásokat,
jogszabályokat, a "jelentős károkozás elkerülését célzó"'elővigyázatosság elvét betartani,
a projekt által érintett területen a védett kömyezeti, természeti és kulturális értékeket
megörizni, a fennálló vagy a beruházás során ketetkezett környezeti kárt és az
esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba7 ütközo nem-megfelelőséget tegkésöbb a
projekt megvalósítása során megszüntetni.

b)

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt
végrehajtása során a Fogyatékossággal élo Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt
a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása
során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat - többek között
akadálymentesltéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával - biztosftani

c)

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken,
kommunikációjában
és
viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetitsen

kell.

szegregációt, csökkentse a csoportokra vonatkozó meglévő előitéleteket.
2)

Témas eciflkus elvárások:

a) Klímaváltozás elleni küzdelem;

Amennyiben a projekt megvalósítása során Öntervez infrastrukturális vagy ingatlan beruházást,
amely legalábbőtévesvárhatóélettartamú, akkor Önneka tervezés soránfigyetembe kell vennie,
hogy a projekt várható üvegházhatásúgáz-kibocsátása/elnyelése mennyire számottevö, továbbá
fel kell mérnie a projekt éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási potenciálját, és biztositani kell,
hogy a projekt eltenálló legyen az éghajlatváltozássalés a természeti katasztrófákkal szembenl
Ezért a támogatási kérelem összeállitása során vizsgálnia kell a projekt megvalósitásával
összefüggő f6 éghajlatváltozási kihivásokat, a projekt helyszinén várható energiafelhasználásváltozást, a klimavédelmi törekvésekhez való illeszkedést, valamint be kell mutatnia, milyen
módon tervezi lebonyolítani az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk
(2) bek. j) pontja alapján elvárt éghajlatváltozásirezilienciavizsgálatot.
6 Jelentős károkozáselkerülésétcélzóelv: a támogatottfejlesztésnem sértijelentősen az (EU) 2019/2088rendelet 9. cikkben
meghatározott egyik környezeti célkitüzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vlzi
és tengeri eröforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra vató átállás; a szennyezés megelőzése
és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémákvédelme és helyreállítása) sem.

2003, évi CXXV.tön/ényazegyenlőbánásmódrólés azesélyegyenlöségelömozdításáról
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A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor a megalapozó dokumentum
vonatkozó fejezetében részleteznie szükséges az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
megalapozását az abban részletezett szempontok szerint.

Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot a projekt előkészítésével párhuzamosan kell
elvégeznie és annak dokumentéciójátaz 1. mérföldköigkell benyújtania.
Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat megalapozásához az "Utmutató a projektek
klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez" (röviden: Klímakockázati útmutató) nyújt
segédletet, mely a következő linken érhető el: httDS://www. Dalvazat. aov. hu/tmutat-Droiektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez

(A 2021-2027-es programozási időszak szabályozásának megfelelően felülvizsgált útmutató
2021 őszéretervezett megj'etenéséig a 2014-2020-as idöszakútmutatója a hatályos segédlet).
b) Fényszennyezés negativ hatásainak minimalizálása:

A fényszennyezésnegatív hatásainakminimalizálásaérdekébenkültéri világitás korszerűsítése,
továbbá újonnan kialakítandó koltéri világitási rendszerek tervezése és megvalósitása során
alkalmazni szükséges az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20. ) Korm. rendelet 53 - 54. §-ában meghatározott követelményeket, valamint a
vonatkozó érvényes európai szabványok és a helyi szabályozasi eszközök követelményeit. A
beruházások megvalósítása során javasolt ,A fényszennyezésröl - világosan!" c. szakmai
útmutató' módszertanának alkalmazása.
c) Esélyegyenlőség érvényesitése:

c1) Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylönek igazolnia kell a helyi
esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
elömozditásárólszóló2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésénekmegfelelően.
c2) Ha a támogatást igénylöotven fönéltflbb személyt foglalkoztató költségvetésiszerv, vagy
többségi állami tulajdonban

álló jogj személy,

az igénylőnek

igazolnia

kell az

esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelöen.

c3) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok
tervezésekor a támogatástigénylőfigyelembe veszi és én/ényesíti az egyetemes tervezés
elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit,
és bemutatja ennek módját. (információ: htt ://www.etikk. hu)

3. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
3. 1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?
Nem, a támogatás vissza nem térftendő támogatásnak minösül, ezért a támogatást - szeizödés szerinti
projektmegvalósítás esetén - nem kell visszafizetni.

3. 2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?
A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége8 az adott területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletben található.

3. 3. Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelheto vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhfvás adott területi
egységre vonatkozó területspeciflkus mellékletében olvasható.

8 htt ://www. temieszetvedelem. hu/fen szenn ezesrol vil

o n

9 A "projekt Európaí Unióval elszámolható összköltsége" fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt
"projekt maximálisanelszámolhatóköltsége"fogalommal, tehát az összegtartalmazza a társfinanszírozástis.
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A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összkoltség 100%-a, a 2. 2.
fejezetben állami támogatással érintett tevékenységek tekintetében pedig az alábbi intenzitást kell
alkalmazni:

1) Csekély összegű állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható
költségek 100%-a.
2) Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén: a támogatás maximális mértéke az
elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési
infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió
eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbfzás
időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbizási időtartamra tervezett
ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
A támogatás éves átlagos összegének túllépése esetén a közszolgáltatásért járó
ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.

3) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén; a támogatás
összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti
különbséget. A működési eredmény mértékét:
a) megalapozott elörejelzések alapján kelf meghatározni és elözetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekbol.

4. A PROJEKTVÉGREHAJTÁSIDŐTARTAMA
4. 1. Mikor kezdhető meg a projekt?
A támogatási kérelem benyújtása elött megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a
kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be, és ha a támogatást igénylő nem helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott beruházásí támogatási kategória szerint igényel támogatást.
A 2. 2. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a
támogatási kérelem benyújtását megelözöen a projekt elökészítésével kapcsolatban felmerült költségek
- figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra - kizárólag a csekély összegű (de minimis)
támogatás keretében vagy amennyiben a kedvezményezett a kérelem benyújtása elött megkötött
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, akkor kozszolgáltatásért járó ellentételezés jogclmen
számolhatókel.

További részletes szabályozástaz "AÚF21-27" 8.6. fejezetének 1. alpontja tartalmaz.
Ha Öna támogatási döntés kézhezvétele elött már megindltja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. 10

4. 2. Mikorra kell befejezni a projektet?
Mikor minősül befejezettnek a projekt?
Fizikaílag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a támogatási
szerzödésben és a felhívásban meghatározott feltétetek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja
tehát az a nap, amikor az utolsó támogatott tevékenység megvalósul.
Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett
bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történö - kifízetése megtörtént.

További részletes szabályozásaz "ÁÚF21-27" 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható.
Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet?
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számltott 36 hónap áll rendelkezésre.

Ha Ön a projekt megvalósitását a támogatási szerzodés hatályba lépéséig nem kezdte meg, a
végrehajtási határídö a támogatásí szerződés hatályba lépésének napjával kezdödik.
10 Lásd: Korm. rendetet Közbeszerzésieljárások ellenőrzése c. fejezete
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További résztetes szabályozásaz "ÁÚF21-27" 8.6. fej'ezetének 2. alpontjában olvasható.
kifizetési kéretem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követö 60 nap, de

legkésőbb2029. június 29.

5. MERFÖLDKÖVEK,INDIKÁTOROK
5. 1. Hány mérföldkövetkell tervezni?
A mérföldkőa projekt megvalósftásaszempontjábóljelentös időpont, amelyhez a projekt megvalósítása
révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól
körtilhatárolhatófejlesztésiszakaszalezárul.Egyadottmérföldköhözezentúlmenöenmeg kellteivezni
az adott mérföldkővelbezárólagvárhatóanelszámolni kivántköltségekkumulált mértékétis.

Önneka projektjében2 mérföldkövetkelltervezni.Azutolsómérföldköveta projektfizikaibefejezésének

várható időpontjéra kell megtervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következök:

Minden beten/ezett mérföldkő teljesitését alátámasztő dokumentumokkal kell igazolni.
1.

mérföldkő:Projekt előkészitése

A mérfoldkövet a támogatási szerződés hatályba lépésétőlszámitott 18. hónap utolsó
napjáig szükséges betervezni.

A mérföldkőhözaz alábbi, projekt szempontjából releváns dokumentumok csatolása szükséges:
1) Teljes műszaki dokumentációaz összesérintett tevékenységre vonatkozöan

2) Épitésiengedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági
engedélykötetes

3) A Felhivás 2. 3. és 2. 4. pontjában előfrt reteváns szakmai-műszaki és horizontális

feltételeknek való megfetelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
dokumentációja.

4) Koztekedésbiztonságotszolgálófejtesztések esetén közútibiztonságiauditjelentés, és az
abban foglalt ajánlások és megállapítások terveken történő átvezetésének bemutatását
tartalmazó tervezői nyilatkozat

5) Autóbuszöblök, autóbuszmegáltók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást
szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok épitése esetén szándéknyilatkozat a

területileg illetékes közösségi közlekedést biztosító közszolgáltatótóla létesitmények
használatáravonatkozóan.

6) Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást
szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújitása esetén szükséges az aktfv,
meglévő használat igazolása.
7) Tervezői nyilatkozatok:

a tervezett buszöblökfelújitása és kiépitésebazaltbetonnal vagy azzal megegyező
teherbfrású merev burkolattal és pályaszerkezettel torténik.
a tervezett buszöblök bazaltbetontól eltérő burkolattipus választásának indoklása.
a tervezett autóbusz fordulók kialakftása megfelelő teherbírású pályaszerkezettel
történik.

8) Uj gyűjtőútkiépftése, valamint lakóútgyűjtőúttáfejlesztése esetén a helyi lakosság körében
elvégzett társadalmi egyeztetést igazoló dokumentum(ok)

9) Felhivás 2. 3. fejezet 5) pontjában hivatkozott szabványok figyelembe vételének igazolása
10) 700 millió Ftfeletti összköltségű projektek esetében költség-haszon elemzés elkészítése a
Felhivás 6. 2 pont 2) alpontban meghatározottak alapján.

11) Önkormányzatitulajdonú utak esetében a tulajdonviszonyok rendezése a Felhlvás 6.4.
pontjában foglaltak szerint.

12) Országos, közutak esetében a tulajdonviszonyok rendezési módjának bemutatása a
Felhívás 6. 4. pontjában foglaltak szerint.

13)Az állami tulajdonban lévő területek esetén a tulajdonosi jogokat gyakorolni jogosult
szervezet hozzájáruló nyilatkozata a beruházás megvalósításához és fenntartásához a
Felhivás 6. 4. pontjában foglaltak szerint.
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14) KerékpárútNyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltésérölszólóMagyar KözútNZrt. igazolás
a tervezési adatszolgáltatás elvégzéséről

15)A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett
büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
projektmenedzsment
szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó
Elszamolási Ütmutatóc. dokumentumának 3. 8. 2 pontjában leírtaknak.
2.

mérföldkő: Fizikai befejezés

A teljes projekt fizikai befejezését szükséges önálló mérföldkőként betervezni. A mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének várható idöpontjára szükséges megtervezni.
Benyújtandó dokumentumok az alábbiak közül, amennyiben releváns:
1) kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban ("KTK Plusz") szerint,
2) teljesítés igazolások,

3) KerékpárútNyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltésérőlszólóMagyar KőzútNZrt. igazolás
a megvalósult létesítményhez kapcsolódó adatszolgáltatásról,

4) engedélyköteles tevékenység esetében az épitményre vonatkozó forgalomba helyezési
vagy ideiglenes forgalomba helyezési engedély,
5) nem engedélykoteles tevékenység esetében az épitmény kapcsán készült műszaki
átadás-átvételi jegyzökönyv,

6) beépített aszfalt minőségi vizsgálat és megfelelöség igazolás,
7) Kedvezményezett büntetőjogi felelössége tudatában megtett nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a megvalósitási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment
szervezet megfelelt a 2021-2027-es idöszakra vonatkozó Elszámolási Utmutató c.
dokumentumának 3. 8. 2 pontjában lefrtaknak.

8) egyéb projektzárást igazoló dokumentum.

5. 2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni?
Kérjük, hogy a támogatási kérelmében az alábbi táblázatban szereplö kimeneti indikátort a projekt
szempontjából releváns esetben szerepeltesse.
Része-é a

Indikatorncve

műszaki-

Alap ^ Tipus, " Azonositó ^^Í^[^ ^S
tartalomnak

(Igen/Nem)

Atépltett vagy
korszerűsltett közutak
hossza - nem TEN-T

Célérték

ERFA

km

Közös
kimeneti

RC046

Igen

(Igen/Nem)
Nem

Indikátor neve: Atépftett vagy korszerusitett közutak hossza - nem TEN-T

Indikátor deflnlciója: A projekt keretében átépített vagy korszerűsitett TEN-T úthálózaton kívüli
közutak teljes hossza kilométerben kifejezve. A beavatkozások magukban foglalhatják az olyan épftési
munkákat, mint pl. : az újjáépítés, a felújitás, az átépftés stb. Kétirányú forgalmú, párhuzamos
közlekedésre kijelölt út esetében az indikátor számitási mód az adott kétirányú útszakaszra értendö,
nem forgalmi sávonként külön-külön.
Átepités: a meglevő úttest szerkezeti vastagságának vagy szélességének megváltoztatása.
Korszerűsités:az osztályba sorolásánaknem megfelelö müszakijellemzőkkel rendelkezö közút
műszaki Jellemzőinek megfelelővé fejlesztése, vagy az osztályba sorolásának megfelelő közút
teljesitőképességének növelése a forgalmi igényeinek kielégftésére.
Indikátor számítási módja: A projekt keretében átépitett vagy korszerusitett közutak teljes hossza
kilométerben kifejezve, három tizedesjegy pontossággal.
Indikátor igazolásának módja:

Engedélyköteles tevékenység esetében az építményre vonatkozó forgalomba helyezési vagy
ideiglenes forgalomba helyezési engedély.
11 Közöskimeneti, közöseredmény,OP-kimeneti,OP-eredmény
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Nem engedélyköteles tevékenység esetében az épftmény kapcsán készült műszaki átadásátvételi jegyzőkönyv.

A támogatási szerződésben vállalt indikátor tervértékének csökkenése:
Ha Ön a támogatási szeizödésben vállalt tervértéket csokkenti, a müszaki, szakmai tartalom
csökkenésére vonatkozó rendeleti szabályozást alkalmazzuk."
A támogatási szeiződésben vállalt indikátor alulteljesítése:
A támogatás összegét csökkentjük, ha a témogatási szerzödésben meghatározott indikátor teljesítése
a célértékelérésénekvállalt időpontjában nem éri el a célérték75%-át. A támogatás csökkentésének
aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke
közötti különbséggel13.

6. PROJEKTVÉGREHAJTÁSSALKAPCSOLATOS EGYÉB
ELVÁRÁSOK
6. 1 Mire nem kapható támogatás?
A 2. 1. pontban meghatározott tevékenységeken klvül más tevékenység nem támogatható.

[gy példáulnem támogatható:
1) A fenntartható közlekedési módokat hátrányos helyzetbe hozó (a fenntartható közlekedési módok
beruházást megelőző útidejét megnövelő vagy balesetveszélyüket fokozó, vagy a fenntartható
közlekedést kerülő útvonalakra kényszeritő) beruházások.

2) Karbantartási jellegű munkák, így különösen: kátyúzás (lokális burkolatjavftási munkák), felületi
bevonat készltése.

3) Állami tulajdonban vagy kezelésben lévő országos közutak felújitása, fejlesztése (kivéve: az
állami tulajdonban lévő országos közút és önkormányzati közút által alkotott csomópontok
kiépitését, átalakítását, felújitását, fejtesztését, valamint az önkormányzati tulajdonú utak
országos közút területén megvalósuló útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges
munkélatokat.)

4) Településeket, településrészeket összekötő külterületi utak épitése, felújitása.
5) Mezőgazdasági, erdészeti utak építése, felújitása.
6) Dedikált infrastruktúra fejlesztés (egy, vagy egyes gazdasági társaságok, szervezetek által
használt útszakaszok fejlesztése, pl. : benzinkutak szerviz utjai, kizárólag bizonyos üzlet(ek)
elérhetöségétcélzószerviz út)
7) Mélygarázs, parkolóház épftése, felújítása.
8) Gyalogos alul- vagy felüljárók kiépitése, korszerűsítése, felújítása.
9) Gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény kialakltása, fejlesztése.
10) Kapubeállók felújftása, átépítése, kivéve, ha az a Felhivás 2. 1.2. 2. 1) b) csapadékvfz elvezetés
kiépltése, átvezetése miatt szükséges.

11) Vasúti átjárókesetében vasúti sinpálya fejlesztése.
12) Elöközművesltéshezköthetőútfejlesztés.
13) Zajvédő fal épftése.

6. 2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás
során?
1) Ön, mint kedvezményezett a projekt megvalósitása során koteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötetezettségeknek eleget tenni, a projektröl és a
támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel
kapcsolatos
követelményeket
a
httos://www. Dalvazat. aov. hu
oldalról
letölthető
"Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz" c. útmutató és az "Arculati Kézikönyv
Plusz" tartalmazza.

"Korm. rendelet156. §.
" Korm. rendelet 160. S.

18

2) Költség-haszon elemzés készítésére vonatkozó elvárások:
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziős Alapra,

az Igazságos Atmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra
vonatkozó közös rendelkezések,

valamint az előbbiekre és a MenekültDgyi, Migrációs és

IntegrációsAlapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatásés a vfzumpolitika pénzügyi
támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló
2021/1060/EU rendelet (a továbbiakban CPR) 73. cikkének teljesitése céljából a pályázatoknak
biztosltani kell a következő elvárásokat:

.
.

Bizonyitható a projekt társadalmi hasznossága, megfetelő ár-érték aránya.
Csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kap, túl-támogatás nem történik.

.

A fejlesztési projekt keretében létrehozott eszközökműködtetése,a szolgáltatási színvonal
pénzügyileg fenntartható.

A vonatkozó európai uniós jogszabályoknak való megfetelés érdekében a projektek előkészitése

és a kiválasztási eljárás során alá kell támasztani a projekt társadalmi hasznosságát, ár-érték
arányát. Ennek érdekében a támogatási kérelem benyújtásakor csatolandó Megalapozó
dokumentumban:

.

Be kell mutatni a problémákat, hiányokat, amelyekre választ jelent a tervezett fejlesztés.
Szükséges felmérni az igényeket, amelyek a fejlesztendö infrastruktúra/szolgáltatás

.

Az [gy meghatározott projekt célokról be kell mutatni kapcsolódásukat az OP céljaihoz,

.

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a projektben megvalósítandó

[étrejöttét, kapacitását alátámasztják.
valamint a vonatkozó európai, országos, regionális, valamint helyi stratégiákhoz.
beavatkozás céljának elérésére a választott megoldás az optimális a teljes költséget és a
hatásokat összevetve, szövegesen kell indokolni, hogy miért az adott műszaki megoldás
került kiválasztásra, azt milyen kiválasztási logika, további vizsgálat előzte meg.

A támogatás mértékének indoklásához és a fenntarthatóság bizonyításához a támogatási
kérelem benyújtásakora Megalapozó dokumentumban be kell mutatni a következőket:
.

A kért támogatás összege a projekt megvalósltásához feltétlenül szükséges. Ezt róviden
meg is kell índokolni államí támogatási szabály esetén a releváns szabály elöírásainak

megfelelően. Egyéb esetben az indoklás térjen ki különösen arra, hogy a beruházás

.

fenntartása során a képződö bevételek milyen mértékben nem nyújtanak fedezetet a
müködési költségekre, a beruházáshoz szükséges forrásgyűjtésre.
A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztositott a projekt teljes élettartama alatt.
Indoklásban ki kell emelni, hogy a bevétellel, költségmegtakarítással nem fedezett
működési (üzemeltetési és pótlási) költségek finanszírozása hogyan történik, pl. milyen

központi költségvetési, önkormányzati költségvetésiforrás biztosítja a finanszlrozásukat.
Az 1. mérföldkőre a 700 millió Ft-nál nagyobb elszámolható költségű projekteknél a CPR

előirásalnakvaló megfelelés érdekében az alábbiak bemutatása csatolandó:
.

Közgazdasági értékeléssel kell igazolni a projekt társadalmi hasznosságat, megfelelö árérték arányát.

a) Ha a projekt olyan stratégiáhozilleszkedik, amely társadalmi hasznosságértékelése
(költség-haszon elemzés, költséghatékonyság elemzés, többszempontú értékelés)

alapján rangsorolta a projekteket és a projekt megvalósltását tartalmazza, akkor
projekt szinten különelemzés nem szükségesa változatelemzésrőlés a kiválasztott
projektröl, elegendő csak a releváns stratégia mentén röviden elmagyarázni:
.

A projekt célja megalapozott,

illeszkedik a stratégiához, nettó társadalmi

hasznot hoz létre?

.

A projektben megvalósítanijavasolt megoldás eléri a célt, ez a leghatékonyabb
megoldás-e a cél eléréséhez?
.
A megoldás költségei reálisak-e?
Ennek az elvárásnak megfelelnek tobbek között a fenntartható városi mobilitási
tervek (SUMP), a fenntartható energia- és klima akciótervek (SECAP), Vizgyűjtö-

gazdálkodási Terv, Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia,
Nemzeti Energiastratégia,
Fenntartható Városfejlesztési
Stratégia, NEKT
(Magyarország Nemzeti Energia és Kllmaterve), Nemzeti Turizmusfejlesztési
Stratégia 2030.

b) A fentiek szerinti stratégia hiányábanprojekt szinten szükségesa változatelemzést,
illetve

a

kiválasztott

változat

közgazdasági

értékelését

elvégezni.

Ennek
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módszertanát az Európai Bizottság közgazdasági értékelési útmutatója, a
Vademecum"

valamint az Ütmutató a projektek

közgazdasági és pénzügyi

értékeléséhez és további releváns magyar CBA útmutatók tartalmazzák. Ennek
megfelelően:

.

Ahol lehet és az az egyszerűbb, teljes közgazdasági költség-haszon (CBA)
elemzés elvégzése.

.
.

Egyszeriisftett CBA elvégzése, ha a költségek és hasznok csak nagyvonalű,
nem teljeskörű becslése lehetséges.
Költség-hatékonyság elemzés (Cost Effectiveness Analysis, CEA), ha a
hatásokat csak naturáliában lehet meghatározni, igy a sorbarendezés alapja
az egységnyi hatás költsége.

.
.

Legkisebb költség elemzés (Least Cost Analysis, LCA): Amennyiben a
projektek ugyanarra az eredményre vezetnek, a leghatékonyabb választás
egyszerűen a legkisebb költségű változat kiválasztását jelenti
Többszempontú értékelés (Multi-Criteria Analysis, MCA): a fejlesztések
költségei, hatásai, kockázatai és tehetőségei számszerűsitett vagy kvalitatfv
formában meghatározásra kerülnek, majd fontosságuk szerint súlyozzák öket,
amellyel meghatározásra kerülhet egy összesített pontszám és ez alapján egy
rangsor.

.

3)

Az előzőpontban bemutatott útmutatók alapján szükséges a pénzügyi elemzést elvégezni
a szükséges mértékű támogatás és a pénzügyi fenntarthatóság alátámasztása érdekében.

Szakmai adatszolgáltatás:

A támogatási kérelem benyújtásakor a projekt tervezett tartalma alapján szükséges a szakmai
adatszolgáltatás kitöltését elvégezni. Amennyiben a projekt elökészitése során, annak szakmai

tartalma módosul, úgyszükségesa lenti mutatókratett vállalásokfelülvizsgálata.Önmagában a
szakmai adatszolgáltatás módositásához, értékük csökkentéséhez szankció nem kapcsolódik.
Szakmai adatszolgáltatás megnevezése
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Beruházassal érintett utak/útszakaszok összhossza"

km

Szilárd burkolattal kiépitett burkolatlan utak hossza

km

Ujonnan kiépftett gyűjtoutak hossza
Fejlesztett csomópontok száma"
Üjonnankialakftott csomópontok száma
Felújitott, korszerűsftett, épített hidak hossza
Az onkormányzati tulajdonú közút szegélyén

km

db
db
km

belül

kerék árfor almi létesitmén hossza

Projekt keretében érintett autóbuszöblök száma18

Projekt keretében érintett váróhelyiségek,esőbeállókszáma"
Kialakftott vagy fejlesztett kerékpárparkoló férőhelyekszáma
Felújftott gépjárműparkolók száma (beleértve P+R)
Létrehozott új gépjárműparkolókszáma (beleértve P+R)
Fejlesztéssel érintett vasúti átkelőhelyek száma

kiépítésre

kerülő

km

db
db
db
db
db
db

14 EconomicAppraisal Vademecum 2021-2027, General Principles and Sector Applications, European Comission, 2021
15 Kilométer esetén 3 tizedesjegy pontossággal kérjük megadni az adatokat!
16 Beleértve a projekt keretében fejlesztéssel (beleértve: új építést, átépítést. felújítást, korszerösítést) érintett minden útszakasz
hosszát, kilométerben kifejezve, három tizedesjegy pontossággal.
17 Beleértve a projekt keretében érintett minden csomópont fejlesztést.
18 Beleértve az autóbuszöblökfelújítását, kialakftását, fejlesztését, akadálymentesítését.
19 Beleértve a váróhelyiségek, esöbeállók felújítását, kialakítását, fejlesztését, akadálymentesítését.
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6. 3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni?
Ha a projektben tervezett beszerzésre a kozbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell

lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása - az egybeszámftási szabályok
figyelembe vételével- az Önfeladata és felelőssége.
Részletes tájékoztatásaz "AÚF21-27" 9. fejezetében olvasható.

6. 4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek?
Támogatás akkor folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, ha a fejlesztéssel érintett

ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az "AÚF21-27" 7. fejezetében foglaltaktól a következökben eltérve az
alábbi feltételeknek megfetelnek:

a) Onkormányzati tulajdonú, helyi utak esetében a támogatás abban az esetben folyósftható az

adott tevékenységmegvalásitására,amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az "ÁÚF
21-27" c. dokumentumban foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást

igénylöbiztosítja, igazolja- az"ÁÚF21-27"vonatkozúrendelkezéseitőleltérően- legkésőbbaz

első mérföldkőteljesi'téséig.

b) Országos közutak esetében a támogatási kérelemhez nyilatkozatot szükséges benyújtani,
amely a fejlesztés által érintett területek helyrajzi számának tételes felsorolását és a területek
tulajdonosi viszonyait tartalmazza.

b1) A beruházás műszaki terveivel együtt szükséges benyújtani az állami tulajdonban lévő
temletek esetén a tulajdonosi jogokat gyakorolni jogosult szervezet hozzájáruló
nyilatkozatát a beruházás megvalósftásához és fenntartásához.

b2) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a Magyar Allam tulajdonában vagy nem

a MagyarAllam kjzárólagostulajdona, ésaz ingatlan vagy ingatlanhányad a MagyarAllam
kizárólagos tulajdonába kerül: a támogatást igénylönek kell nyilatkoznia arról, hogy a
fejlesztéssel érintett területek tulajdonjogát legkésőbb a projekt fenntartási idöszakának a

végéig a Magyar Allam részére megszerzi. A projekt fenntartási idöszakának lezárásához
szükségesa tulajdonosváltás igazolása.

A tulajdonviszonyok rendezésének a módját legkésőbb az első mérföldkö teljesitéséig kell
bemutatni, a tulajdonviszonyokat a fenntartási idöszakvégéigszükségesrendezni.

6. 5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?
A biztositéknyújtással kapcsolatos résztetes szabályozást az "AUF 21-27" 6. fejezete tartalmazza.

6. 6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével
kapcsolatban?
Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a
tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta
megtalálható a htt s://eur-lex. euro a. u/le al-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU
és a httDs://www.Dalvazat.aov. hu oldalon is.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb jogok, szabadságok és elvek
érvényesitését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztositani kell. Ezért kérjük, hogy a
projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson az Alapjogi Chartában rögzftett
alapjogok érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy tervezett projektjében az alapjogok nem
sérülnek, azok érvényesítése biztositott.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő
jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai
intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéröl és a panasz
kivizsgálésáról. Az Alapjogi Charta alapelveiröl, a panasz benyújtásának lehetőségéről részletes
információkataz "AUF 21-27" c. dokumentum tartalmaz.
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6. 7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás
esetén?
Nem releváns.

6. 8. A projekt megvalósftása után milyen kötelezettségeim lesznek?
Önvállalja, hogy a projekt megvalósitásbefejezésétölszámított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi
feltéteteknek2 0:

a) az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, amelynek
eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem jut;
b) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás
nem következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.
Egyéb kötelezettség:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés
elfogadásáig csak az irányftó hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony
szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegemthető el, adható bérbe,
illetve terhelhető meg.

Ha Önezeket a kotelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Önellen. A
szabálytalansági dontés a támogatás visszafizetését is elrendelheti.

7. ELSZÁMOLHATÓSÁG
7. 1. Mennyi előleg igényelhető?
Támogatási előleg;

Utófinanszirozásútevékenységekre Öntámogatásielőleget igényelhet.
Az igényelhetőtámogatásielőleg mértéke legfeljebb a megltélt támogatás:
a) 25%-a, de nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft,
b) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén.

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi
önkormányzat, közvetlen vagy közvetett többségi onkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
kedvezményezett, és

b1) a fizetési számláit az Aht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból
nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik,
vagy

b2) az Önrészérea megftélt támogatásösszege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.
A b1) vagy b2) pont nem teljesülése esetén a felhivás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megftélt
támogatás 25%-a.

Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági
társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi onkormányzat,

közvetten vagy közvetett többségi

önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett, akkor Önrészére támogatási
előleg akkorfolyósitható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet,
és az jóváhagyásra került.

A Ijkviditási terv sablonja a www.Dalvazat.aov. hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkoző
további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza.

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári flzetési
számlával rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt
be kérelmet időkozi kifizetésre a támogatási elöleg - vagy annak első részlete - kifizetésétöl számitott

tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem
rendeltetésszerü felhasználását bizonyitja,
20,2021 EU Rendelet 65. dkke alapján
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Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem
nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60 %-ával megegyezö mértékű kérelmet időközi
kifizetésre a támogatási előleg - vagy annak első részlete - kifizetésétöl számftott tizenkét hónapon

belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű
felhasználását bizonyitja. (Rendeltetésszerű a felhasználas, ha az időközi kifizetési kérelem az
ellenörzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányitó
hatóság jóváhagyfa.)

Ha On állami támogatásban részesül, az előleg folyósításától számitott három éven belül el kell
számolnia az előleggel.
Szállítói előleg:
Ha Önközszféra szervezet, akkor szállítói finanszfrozás alkalmazása esetén
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszeizés
eredményeként kötott szeiződésben biztosftania kell a szállító részére a szerződés - tartalékkeret

nélküli - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállftói elOleg igénybevételének
lehetőségét.

Ha Önközszféra szervezet, szállitói finanszfrozás alkalmazása esetén a Korm. rendeletben foglaltak
alapján fordltott áfa-előleg igénybevételére is jogosult.

Önnek a szállitói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti eltenszolgáltatás
elszámolható ősszege 50%-át meghaladóteljesítésekor haladéktalanul el kell számolni.
A szállftói előleget visszaköveteljük, ha Önnem nyújt be idöközi kifizetési kérelmet a szállítói elöleg vagy annak első részlete - kifizetésétöl számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési
kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

7. 2. Mekkora önerő kell a projekthez?
A projekt Európai Unióval nem elszámolhatóköltségeitÖnnekönerőbőlkell fedeznie.

7. 3. Melyek az elszámolható költségek?
A projekt Európai Uniőval elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a
projekt támogathatótevékenységeihezkapcsolódnak, szerepelnek a felhivásban rögzített elszámolható
költségek közöttés megfelelnek az általános elszámolhatóságifeltéteteknek.
A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez
kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei
minosülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes koltségének, azonban nem részei a

projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket Önnek saját
forrásból kell majd fedeznie.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes
költségét!

A támogatási kérelemben és a késöbbiekben megkötésre keriilö vállalkozói szerződésekben
elkülönítetten és egyértelmüen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz
.
olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra

.

jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltségterhére kíván megvalósítani, vagy
olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet Önsaját forrásból, de a projekt részeként kiván
megvalósítani.

A projekt költségvetésénekmegfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz,
hogy meghatározhatólegyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.
A

költségek

elszámolhatóságával

kapcsolatos

általános

előírásokat,

továbbá

az

egyes

költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást az Elszámolási Utmutató
tartalmazza.
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A felhlvás keretében az alábbi költségek tervezhetök, illetve számolhatók el:
1)

Pro'ektelokészltés költsé ei:

a) Előzetes tanulmán ok dokumentumok költsé ei:
a1) megalapozó dokumentum,
a2) költség-haszonelemzés,

a3) egységeskörnyezethasználatiengedélyhezkapcsolódóvizsgálat,
a4) egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek
szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit,

a5) a művelésiágváltását, művelésiágbólvalókivétel költsegei,
a6) szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, helyzetfeltárás,

a7) társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek.

b) Műszakidokument'ciókölt é ei:

b1) műszaki tervek (engedelyezési- kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági dija,
szakágitervek, műszakifelmérések, vizsgálatok,

c)

b2) környezetihatasvizsgálat,előzetesvizsgálat,éghajlatváltozásirezilienciavizsgálat.

Közbeszerzési költsé

k:

c1) kozbeszerzési szakértö dija,

c2) közbeszerzésitanácsadóitevékenység dfja,
c3) közbeszerzési eljárás díja,
c4) rendszerhasználati dij.

d) Eavéb proiektelökészítéshez kapcsolódó költséa:
01) munkabér,

d2) foglalkoztatást terhelő adók, jarulékok,
d3) személyi jellegű egyéb kifizetések,

d4) egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség.
2)

Beruházáshoz ka csolódó köl é ek:
a) In atlan vásárlá koltsé ei:
a1) ingatlan bekerülési értéke,

a2) ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékűjog megváltása,
a3) kisajátitási terv,

a4) kisajátítási változási vázrajz,
a5) értékbecslés,

a6) kártalanitási költség,
a7) ügyvédidij,

a8) egyébadás-vétellel kapcsolatos költség,
a9) vezetékjogi kártalanftás,

a10)fennálló bérieti jog és a beruházássalérintett ingatlan használatára vonatkozó
jogviszony megszüntetésének költsége.

Ingatlanvásárlásköltségea fejlesztési elképzeléskereténbelülkizárólagabbanazesetben

szamolhato el amennyiben a 2. 1 pontban felsorolt támogatható tevékenységek

valamelyikének helyszínéül szolgál.
b) E éb in tlanhoz ka cso ódókártaanftási költsé ek:
b1) In atlanhozka csolódó tula'donszerzéssel nem'áró kártalanitási kdltsé
c) Terület-elökészítési költsé :

A terület beruhazásraalkalmassátételeérdekébenvégzettelökészítő munkákköltségei:

c1) megelözo regészeti feltárás; régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés során
előkerült telöhely feltárása (mentő feltárás);

c2) loszermentesítés;

c3) terület-elökészítéshez kapcsolódó földmunka.
d) E itéshez ka csolódó költsé ek:

e .vás2-1 . Pontjába"felsorolt támogathatótevékenységekhez kapcsolódóan:

.

d1)
d2)
d3)
d4)
d5)
d6)

új építés,
átalakítás,
bővités,
felújítás,
korszerűsités,
átépités,

d7) beüzemelésiköltségek,
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d8) bontás,
d9) hulladékelszállítás,
d10)akadálymentesités költségei,

d11)növénytelepftés és egyébzöldfelütetfejlesztés,
d12)a proj'ekt megvalósítás miatt szükségessé váló helyreállftási munkák költségei.
e) Eszkozbeszerzés költsé i:
e1) bekerülési érték,
e2) bekerülési érték egyes tételei.
Az eszközok beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum 2.1

fejezetében felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, amennyiben az
eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának megfelelö
f)
3)

működtetéséhez.
Kármentesitéshez ka csolódó műszaki beavatkozás költsé e

Szakmai tevéken sé ekhez ka csolódó szol áltatások költsé ei:
a) Műszaki ellenőri szol áltatás koltsé e
b) Műszaki ielleaű szolaáltatások költséaei:
b1) egyéb mérnöki szakértői díjak

b2) minőség-, környezet- és egyéb irányltási rendszerekhez kapcsolódóköltségek
c) Kötelezoen előírt n ilvánossá biztosításának költsé e
d) Eavéb szolaáltatási költséaek:
d1) biztosftékokjogi, közjegyzői, bankköltségei
d2) hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
d3) vagyonbiztositás dija
d4) egyéb szolgáltatási költség
4)

Szakmai me valósítá hoz ka csolódó e éb költsé ek:
a) Szakmai me valósftáshoz ka csolódó e éb költsé ek

5)

Pro'ektmenedzsment költsé :
a) Pro'ektmenedzsment személ i 'elle ű ráforditása:
a1) munkabér,
a2) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok,
a3) személyi jellegű egyéb kifizetések.
b) Pro ktmenedzsmenthez ka csolódó útiköltsé kiküldetési költsé :
b1) utazási költség,
b2) napidfj.
c) Pro'ektmenedzsmenthez i én bevett szakértöi szol áltatás df'a
d) Eavéb proiektmenedzsment kőltséa:

d1) projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti
költsége,

d2) projektmenedzsmenthez kapcsolódóanyag és kis értékűeszközökköltsége.
6)

Adók közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházásitámogatás esetén: a támogatás keretében
a beruházáshozkapcsolódótárgyi eszköz és immateriális javak beruházásiköltsége számolhatóel.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:

A működtetésre a késöbbiek során odaítélendö ellentételezés megállapításakor a támogatásból
megvalósitott beruházás értékét is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett
nem a saját költségén valósitotta meg. Az Európai Unió müködéséröl szóló szerzödés 107. cikk (1)
bekezdése szerinti állami támogatásból (ide értve a csekély összegű támogatást is) és az Altmarkfeltételeknek megfelelö támogatásból megvalósult
vonatkozásában működési támogatás nem nyújtható.

beruházások

esetében

az értékcsökkenés

A támogatásmértékéta 2012/21/EU bizottságihatározat5. cikke szerint kell megállapitani. A támogatás
mértékenem haladhatja meg a közszolgáltatásellátásánaknettó költségét.A nettó költségkiszámítható
a 2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek és bevételek közötti különbségként.
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Kiszámitható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő

vállalkozás nettó költsége és

ugyanazon vállalkozás közszolgáltatási kotetezettség nélküli nettó költsége vagy haszna közotti
különbségként. A közszolgáltató részére a 2012/21/EU bizottsagi határozat alapján ésszerű nyereség
adható.

A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszkozbeszerzés, immateriális javak
értéke) nem minösül állami támogatásnak, azaz a kozszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségnek,
tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást
igénylő részére.

7. 3. 1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?
Ön bizonyos költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe százalékban meghatározott
átalányként tervezhet be és számolhat el.
A százalékban meghatározott átalány vetltési alapját a következő költségtipusok képezik
(vetítési alap) a Felhivás 7. 3. pontját figyelembe véve:
1) Projektelőkészltés költségei c. költségkategória alábbi költségtlpusa:
Müszaki dokumentáció költségei c. költségtipus
2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtfpusa
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi
költségtípusai:
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei c. költségtipus
Egyéb szolgáltatási költségek c. költségtípus
4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek c. költségtipus
5) Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonhatú áfát) c. költségtípus
A vetitési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon történik. Ez azt jetenti,
hogy a fenti költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztania.

A százalékbanmeghatározott átalány mértéke: 7,00%
A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számitott költségek) a
Felhívás 7, 3. pontját flgyelembe véve:

1) Projektelökészítés költségeic. költségkategóriaösszes költségtípusa, kivéve a műszaki
dokumentáció költségei c. költségtípust

2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi
költségtípusai:
Kötelezöen elöírt nyilvánosság biztositásának költsége c. kőltségtfpus
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtfpus
3) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa
A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás
lehetséges.

nem

A számított költségekbe tartozó költségtípusokat a vetítési alapba tartozó költségtípusoknak a
fentiekben meghatározott százalékában számoljuk el és fizetjük ki, a vetítési alapba tartozó

kőltségtipusok kifizetésével együtt és azzal egyidejűleg. A számított költségek teljesitését nem
szükséges pénzügyi bizonylatokkal alátámasztania. Fontos azonban, hogy a számitott költségeket csak
akkor fizetjük ki, ha a költségvetés tartalmaz vetrtési alapba tartozó költségtípusokat.

A fenti egyszerűsitett elszámolási mócf alkalmazása kötelezö. Az egyszerűsitett elszámolási módok
alkalmazása során a költségek felmerülését Önnek nem kell alátámasztania pénzügyi
háttérdokumentumokkal
számviteli bizonylattal),

(például számlával, bankszámlakivonattal,
összesltővel, illetve egyéb
és a piaci áraknak való megfelelést sem vizsgáljuk. (Kivétel ez alól a

százalékbanmeghatározott átalányalkalmazása esetén a vetftési alapba tartozó költségt(pusok) Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy Onnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányitó hatósághoz, sem elkülönftetten nem
szükséges örizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak
megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie, viszont az irányitó hatóság és más, uniós
ellenőrző szervezetek a helyszini ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
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7. 4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2021. 01. 01., vége:
2029. 06. 29.

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük,
figyeljen az alábbiakra:
1) Piaci ár igazolása:

A költségszámitás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat,
illetve ajelen Felhívás 7. 5. pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci

ár igazolása a közbeszeizési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés
dokumentációjával,

vagy közbeszerzési kötelezettség

hiányában, illetve a kőzbeszeizési

értékhatárt el nem érö beszerzések esetében több lehetséges szállitótól történö ajánlatkérés
keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól és a támogatást
igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtöl származó, azonos tárgyú,
összehasonlitható, érvényes, frásos árajánlat megléte szükséges. In-house beszerzés esetén a
Kedvezményezett a piaci árat az Elszámolási Utmutató in-house beszeizésekre vonatkozó

elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a nem független árajánlat mellett, három
egymástól és a támogatást igénylő(k)töl/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtöl
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az
ajánlatkéréstúgy kell tebonyolítani, hogy az igazolásfeltételei teljesithetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés eltenörzése

céljábóla támogatást igénylőnek az Elszámolási Utmutató alapján a piaci árnak való megfelelést
igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, amennyiben
korabban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelöen a kedvezményezettnek legalább három
résztetes árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében.
Közbeszeizéshez kapcsolódó költség esetén elegendö egy indikatlv árajánlat, vagy épltési
tevékenység esetében tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel
esetében.

Azon szerzödések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000

forintot, a támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár
alátámasztása, azt az irányitó hatóság nem vizsgálja. A három millió forintnál nagyobb
elszámolható összkőltségű projektek azon leendő szeiződései esetében, melyek tervezett
elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az
irányitó hatósághoz, azonban azokat az irányftó hatóság helyszini ellenörzés keretében
ellenőrizheti.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhetőeszközökesetén az [rásos ajánlatok kiválthatóak
hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl. : forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai
feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás),
mely a helyszfni ellenörzések során
eltenorzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a
megrendelés idöpontjához képest 6 hónapnál régebbiek.

Kifizetési igénylés ellenörzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására
alkalmatlanok (különösen:nem összehasonlithatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a
projektgazdától/ajánlatkérötől független2 piaci szereplöktöl származnak, a tényleges piaci árat
1

jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.

A személyi jellegű ráfordltások megalapozására benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását
megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű
21 Nem független az az ajánlattevö, amelyben a támogatást igénylö, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelöi, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti
szerve), annaktagja, aszervezetnevébennyilatkozattételre,képviseletrejogosultszemély,ezenszemélyPtk.8:1. §(1)bekezdés
2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevö szervezetében tulajdonosi,
fenntartóí, vagyonkezelői, irányítási, képvjseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az
ajánlattevö, ha a támogatást igénylö, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevö vonatkozásában partner vagy kapcsolt
vállalkozásnak minösül.
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ráfordításainak értékéről, melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben
célfeladat keriil megállapftásra a projektben elvégzendöfeladatokra, úgy a célfeladat keretében
megállapitott bér/illetmény havi összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló,
Kedvezményezettnél, a támogatásikérelem benyújtásakorérvényes bérének/iltetményénekhavi
összegét. A támogatási kérelem költségvetésébenminden esetben szükségesmegjelölni, hogy
az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kertiljön
bemutatásra a tervezett költség számítási módja.

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordftások csak indokolt
esetben

(pl. :

munkaidö

növekedés,

feladatbővülés,

munkakörböviilés)

és

mértékben

emelkedhetnek a témogatási igénybenyújtásátmegelőzőutolső évi átlagbérhezképest.
A piaci ár bizonyftása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt
koltségvetésénekés az abban szereplö költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai
indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak
történőmegfelelés eltenőrizhetölegyen. A költségvetésrészletezettségétés bemutatásátminden
koltségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett
egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a
mértékére vonatkozóan.

A piaci ár igazolásátóleltekinteni csak az IrányltóHatóságáltal adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. : hatósági

árak, közüzemi szolgáltatés, vagy olyan speciális eszkoz, technológia, amelyek csak egy
gyártótól szerezhetö be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó
hozhatja be Magyarországra). Az ellenőcéshez ilyen esetben biztositani kell tegalább egy
referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi
képviseletek árlistai, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független

szervezeteknek adott árajánlat- amennyiben a forgalmazóezeket rendelkezésre bocsátja).
Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása

egyszerűsitett költségelszámolás (százalékban meghatározott átalány) keretében történt. llyen
esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztositani, kivéve, a Felhlvás 7. 3. 1 pontjában
hivatkozott benyújtandó dokumentumokat.

A támogatást igénylö és a kedvezményezett kötetes vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesi'tésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósftás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosftás esetén
minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelöségét alátámasztó
dokumentumokat és szakmai indoklást a módosltásra vonatkozóan. A módosítást minden

esetben a módosrtással érintett költség, elszámolásra torténö benyújtasa elött szükséges
benyújtani.
A piaci ár kedvezményezetti tájékoztatója az alábbi linken érhető el: httDS://www. Dalva2at. aov. hu/

2)

A felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

3) Az alábbi költségek tekintetében összesftőkön történik a megvalósitás során az elszámolás,
amennyiben releváns:

a) Személyijellegű költségekelszámolásaa Személyij'ellegu költségekösszesitőjén(kivéve:
egyszerűsftett költségelszémolásalkalmazásáhozkapcsolódóan)

b) Az utazási és kiküldetési (napidij) költségtéritéselszámolása az Összesítő az utazási és
kiküldetési (napidfj) koltségtérités elszámolásához összesftőn (kivéve: egyszerűsitett
költségelszámolás alkalmazásához kapcsolódóan)

c) Afa-összesítö fordftott adózásesetére alkalmazandó
d) Anyagköltség elszámolása az anyagköltség összesltőn

e) Kis támogatástartalmú számláka Kis támogatástartalmú számlákösszesitőjén
A kis támogatástartalmú bizonylatok összesítöjén elszámolható bizonylatok maximális
támogatástartalma: amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló
projektek esetén az elszámolóbizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg,
illetve a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az elszámoló
bizonylat támogatástartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg, az elszámolóbizonylatot "Kis
támogatástartalmú számlákösszesftőjén"szükségeselszámolni.

4)

Onnek nincs lehetősége költségelszámolásra, ha az szóbeli megállapodáson alapul.
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5) Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében
figyelembe kell venni az Elszámolási Utmutatóban foglalt előírásokat.
6) Saját teljesités az Elszámolási Ütmutatóban leírtak szerint az alábbi költségkategóriák
költségtipusaivonatkozásában számolhatóel:
Projektelőkészltés költségei (osszes költségtipus vonatkozásában, kivéve Közbeszerzési
költségekc. költségtipus esetén a c3) és c4) költségelemeket);
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtfpus
vonatkozásában, kivéve Egyéb szolgáltatási költségek c. költségtipus esetén a d1), d2) és
d3) költségelemeket);

Projektmenedzsment

költségek (Projektmenedzsment

személyi jellegű ráfordftása c.

költségtfpus esetén).

Saját teljesftés keretén belül az Elszámolási Utmutató értelmében a közreműködö munkatársak
személyijellegű ráforditésaitszámolhatja el.
Ha Önhelyi önkormányzat kedvezményezett és az adott költség tekintetében a saját teljesítést
lehetövé teszi a felhívás, akkor elszámolhatja a megyei önkormányzati hivatal, polgármesteri
hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és
bérjárulék költségét is a vonatkozó szabályozás feltéteteinek betartásával.
7) Az épitési beruházás vagy építési koncesszió esetén a 300 000 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó
elszámolható költségelem vonatkozásában a Korm. rendelet 251. § (1) bekezdése szerinti
kedvezményezett esetén csak szállitói finanszírozás alkalmazható, kivéve a szakaszolt projekt
esetén, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével ettöl eltérően dönt.

Osszeférhetetlenségiszabályok:
A Korm. rendelet értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében figyeljen az alábbi
összeférhetetlenségi szabályokra:
Nem független az az ajánlattevő,

a) amelyben a támogatást igénylö / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányitó vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányitási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő
szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy
kapcsolt vállalkozésnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2.
pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örókbefogadott, a mostoha- és a nevelt

gyermek, azörökbefogadó-,a mostoha- ésa nevelöszülő,a testvér, az élettárs, azegyeneságbelirokon
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

7. 5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó
elvárások?
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában vegye figyelembe a
következö korlátozásokat:
Maximális mértéke az

Költségtípus
Müszaki dokumentáció költsé ei Felhivás 7. 3. 1 b

összes elszámolható
összköltsé re vetítve %
5, 00%

In atlan vásárlás

2, 00%

Terület elökészltés ré észeti feltárás, lőszermentesftés, földmunkák stb.

2, 00 %

A projektek esetében a meghatározott százalékos korlátok múdosfthatok a projektelőkészítés

és

projektmegvalósitás során a projekt keretében a műszakidokumentáció költségei, ingatlanvásárlás
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és terület előkészitéselszámolható költségeitekintetében, amelyek összes elszámolható költségeaz
átcsoportosítást megelözően és azt követően sem haladhatja meg az összes elszámolható koltség
8, 50%22-át. Az ingatlanvásárlás költségtfpusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet
átcsoportositani legfeljebb 10%-ig.

A felhfvás keretében a fentiekben meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem
összeállitása, valamint a projektmegvalósítés során kötelező. A koltségvetés összeállításakor kérjük,
hogy figyeljen arra, hogy az egyes költségtfpusok maximális mértékére vonatkozó százalékot két
tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor ezt megvizsgáljuk.
A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósitás befejezésekor - a műszaki-szakmai

tartalom csökkenésévelnem járó- projektszintű megtakaritás eredményekéntátléphetőazzal, hogy az
egyes költségtipusokra megállapitott összeg nem növekedhet.

A fentj korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott átalánnyal
történőelszámolását. A költségvetésnekmeg kell felelnie a felhfvás 7. 3. 1 pontjában leírtaknak is.

7. 6. Milyen költségek nem számolhatókel?
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minösül mindazon
költség, amely nem szerepel a 7. 3. pontban, különösen:
1) Karbantartási munkákhoz (pl. : kátyúzáshoz) kapcsolódó költség.
2) Felhivásban foglalt fejlesztésekhez közvettenül nem kapcsolódó költségek.

3) Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásábana piaci ára felhívás 7.4. pontjának megfelelően
nem alátámasztott.

8.

KIVÁLASZTÁSI

ELJÁRÁSREND

ÉS

KIVÁLASZTÁSI

KRITÉRIUMOK
8. 1. Milyen eljárásrend alapján történik a

támogatási kérelmek

kiválasztása?
A felhlvásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján területi kiválasztási eljárásrend
alapján kerülnek kiválasztásra.
A projektekröl standard eljárás szabályai szerint születik döntés.
Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetöség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a Kom. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.
Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetöség van szóbeli egyeztetésre.
Az irányitó hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő
Bizottságot hív össze.
Atámogatási kérelmekről az irányftó hatóság vezetöje szakaszos elbirálással dőnt.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az "AUF 21-27" 3. fejezetében találhatók.

8. 2. Melyek a kiválasztási kritériumok?
Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi
feltételeknek, a felhfvásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak:
1)

Nem hiánypótoltathatójogosultsági kritériumok:
a) A támogatást igénylö által benyújtott nyílatkozat a felhívásban elöírt módon került aláírásra
vagy hitelesftésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles.
b) A támogatást igénylö átlátható szen/ezetnek minösül az államháztartásról szóló 2011. éví

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
256/2021. Q/- 18-) Korm- rendelet 235. § (2) bekezdésével összhangban a felhfvásban elszámolhatóként megjelölt,
költségtípusokra vonatkozószázalékosmértékekösszegenem haladhatjameg a 15,5%-ot. A Felhívás 7. 5. pontjábanszereplő,
átcsoportosítással érintett költségek esetében meghatározott maximum érték - a Felhívás 7. 3. 1. pontjában meghatározott
átalányértéket (7, 00%) és a hivatkozott Korm. rendeleti szabályozást figyelembe véve - maximum 8, 50% lehet.
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c) A támogatást igénylő a jeten felhivásban meghatározott tehetséges támogatást igénylö
körbe tartozik.

A fentijogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak.Ezérthaa támogatásikérelem nem felel
meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlásifelhfvás nélkülelutasítjuk.
2)

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be.

b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az "AÚF2127" c. dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére
hiánytalanul választ ad.

c) A támogatási kérelemben szereplö, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai
egyezöek.

d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhivásban megadott időinten/allum
maximumán belül van.

e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásrakerültek.
f) A támogatást igénylő rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi

esélyegyenlőségi programmal vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
elömozditásárólszóló2003. évi CXXV. törvény63. §-a szerinti esélyegyenlöségiterwel.

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlásifelhivást küldünk, ha az
adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya
vagy hibája hiánypótláskeretében pótoltatható.
3)

Tartalmi értékelési szempontok:
Az értékelés megfelelt/részben megfelelt/nem felelt meg minősitéssel torténik. A "megfelelt",
"nem felelt meg", vagy "részben megfelelt" minösltést a szakmai értékelőnek részletes
indoklással kell alátámasztania.

Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információkalapján nem donthetőel egyértelműen,
hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor egyszeri alkalommal
tisztázó kérdés kerül megküldésre a támogatást igénylönek. A tisztázó kérdés megválaszolása
során a kéretem tartalmi elemeinek módosftására nincs lehetőség. Amennyiben a kérelmezö a

tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesfti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a
kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre álló információk alapján
kerül értékelésre.

"Részben megfelelt" és "nem felelt meg" válasz esetén a szakmai értékelő támogatási feltételt
szabhat az adott szempont teljesülésére.

Amennyiben az 1. 1, 1. 2., 2. 1. vagy 3. 1. pontok valamelyikében az értékelési szempont . nem

felelt meg" minősítést kap, abban az esetben az Irányltó Hatóság a támogatási kérelmet
elutasitja.
Minősítés

(Megfelelt/Részben
megfeleltíNem

Ertékelési szempont

felelt me

1.

llleszkedés a TOP Plusz céljaihoz
1. 1.

1. 2.
2.

A projekt illeszkedik a felhivás céljához: a felhívásban
szereplö célokat teljesiti, illetve azokhoz hozzájárul.
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem
tartozik a Felhivás 1.2. pontjában és az AUF 21-27 c.
dokumentumban meghatározott kizáróokok alá.

Megfelelt
Nem felelt meg
Megfelelt
Nem felelt meg

Szakmai indokoltság, megalapozottság

2. 1.
2. 2.

A

helyzetelemzés

alátámasztja

indokoltságát, szükségességét.

a

tervezett

fejlesztés Megfelelt
Nem felelt meg

A projekt csak a jelen Felhivás 2. 1. pontjában meghatározott Megfelelt
támo atható tevéken sé ekhez i én el támo atást, és nem Nem felelt me
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Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem

Ertékelési szempont

felelt me

tartalmaz a Felhívás 6. 1. pontjában felsorolt nem támogatható
tevékenységeket.
A beruházás a tervezés és megvalósítás

alapján biztosftja a

biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi kőzlekedő
számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8.
§ (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi

2. 3.

érintett közlekedőigényeinek a figyelembevételével.
A beavatkozástervezése és megvalósftása során úgy kell eljárni,
hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő Megfelelt
számára biztosítottak legyenek, ezért a gyengébb közlekedők Nem felelt meg

védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi
közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a
fejlesztését
és kialakltását
is tervezni
szükséges a
beavatkozásokban. Az egyes közlekedési módok tervezésének az

elhagyása akkor lehetséges, ha az adott beruházásnak ilyen
közlekedési mód felülete vagy útvonala egyértelműen nem a
része.

2. 4.
3.

A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhlvás 2. 3., 5. Megfelelt
Nem felelt meg
és 6. 2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak.
Fenntarthatóság, horizontális szempontok

3. 1.

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves)
működtetésének és fenntartásának intézményi, műszaki és
Megfelelt
pénzügyi
háttere
bemutatott.
A
projekt
pénzügyi
Nem felelt meg
fenntarthatósága biztosftott,
a
támogatást igénylő
Részben megfelelt

megfelelően felmérte és biztosltani képes az üzemeltetési,
karbantartási, pótlási költségeket.

3. 2.

A támogatási kérelem megfetel a horizontális elvárásoknak.

Megfelelt
Nem felelt meg
Részben me felelt

4.

Költségvetés vizsgálata

4. 1.

A támogatási kérelem megfelel a Felhlvásban meghatározott
költségkorlátoknak és egyszerűsftett költség elszámolási Megfelelt
módoknak.A támogatási kérelem az európai uniós állami Nem felelt meg
támogatási szabályok alapján támogatható.

Területspecifikus értékelési szempontok a felhivás adott területi egységre vonatkozó
területspeciflkus mellékletében találhatók.

A 256/2021. (V. 1 8. ) Korm. rendelet 106. § f) alpontja szerint az irányító hatóság vizsgálja a támogatást
igénylö korábbi projektjeivel kapcsolatban a monitoring és információs rendszerben rendelkezésre álló
információkat, különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságokat.

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ g) alpontja értelmében az irányító hatóságfigyelembe veszi
az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet IX. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások
ellenőrzésénekeredményét annak érdekében, hogy el nem számolhatótámogatási összeg ne kerüljön
odaitélésre.
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9. AZ ÁLLAMITÁMOGATÁSOKRAVONATKOZO SZABALYOK
9. 1. Allami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás:

Azonos, vagy részben azonos azonosltható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államhaztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

Allami támogatás különbözö azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás -függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik -támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély osszegű
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosftható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az
Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig,

támogatási összegig vagy finanszlrozási összegig bármilyen más, azonosfthatő elszámolható
költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

9. 2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
Csekély összegű támogatás esetén:

A csekély összegűtámogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió müködésérölszóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendetet (HL L 352, 2013. 12. 24. 1. o), a 20212027 programozási idöszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22. ) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőzö két pénzügyi
évben odaftélt csekély összegü támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minösülö vállalkozások esetén a 100
000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendetet 3. cikk (8)
és(9)bekezdését.

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben

meghatározott felsö határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelöen nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig
halmozható.

A támogatásnem halmozhatóazonos elszámolhatóköltségekvagyazonos kockázatfinanszlrozásicélú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
- az ott meghatározott feltételek teljesitésének megállapitására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaltélésének évében és az azt megelözö két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegűtámogatásoktámogatástartalmáról.
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Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:

A közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió
működéséről szoló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbizott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizottsági határozatnak (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o. ), a 2021-2027 programozási idöszakra rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22. ) Korm. rendelet
szabályozza.

A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbfzási aktusnak (támogatási
szerződésnek) a következőket kell tartalmaznia:

a)
b)
c)
d)

a közszolgáltatásikotelezettségek tartalma és idotartama;
a vállalkozás megnevezése és adott esetben az érintett terület;
a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege;
az ellentételezési mechanizmus leirása és az ellentételezés kiszámításának, ellenörzésének és
felülvizsgálatának paraméterei;

e) a túlkompenzációelkerüléséreés visszafizettetésére hozott intézkedések.
A vállalkozás közszolgáltatás nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladhatja meg a tiz évet.
Tfz évnél hosszabb megbízási időtartam esetén a 2012/21/EU bizottsági határozat csak akkor
alkalmazható, ha a közszolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az általánosan
elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni.
Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belsö számláiban, a költségek és bevételek
elkülonitésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kh/01 esö tevékenységek költségei
magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő
tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. A Támogatott a támogatásról olyan
elkülönített elszámolást koteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4)

bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
Ha a Támogatott a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfeleloen meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.
Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés osszegének
10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő idöszakra és levonható az arra az időszakra fizetendö
támogatás összegéből.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat
a Szeiződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal

összeegyeztethetőnek nyilvánltásáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o. ) l-ll. fejezete és III. fejezetének 56. cikke. a 2021-2027
programozási idöszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló Korm. rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22. ) Korm. rendelet szabályozza.

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén
meghaladja a 10 millió eurónak megfelelö forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20
millió eurónak megfelelö forintösszeget.

Helyi infrastruktúra fejtesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez,
bovitéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti
és a fogyasztói környezet korszerűsitéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra
használatáértfelszámitott vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbfzni csak nyílt,

átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
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10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbirálásához felhasználjuk az Önről a közhitetes
adatbázjsokbanelérhetöadatokat.

10. 1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előirásaiból fakadó kötelezettségek

A támogatásikérelem benyújtásánakcélj'a, hogy Ön- sikeres elbfrálásés támogatásidöntésesetén a tervezett projekt megvalósftására támogatási szerződést kössön. A támogatási kérelem

feldolgozásáhozszükséges,hogy kezeljükazokata személyesadatokat, amelyeket On a támogatási
kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a httDS://www. Dalvazat. aov. hu honiapon
elérhetőAdatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük. 23

Önfelelös azért, hogy - az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) elöírásainak
megfelelöen - a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (On és
az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekébeneljárómás személyek)
személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelö tájékoztatását követöen
történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses

kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmü, megfelelő tájékoztatáson alapuló, onkéntes és
határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájérulását adja a rá vonatkozó
személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektöl személyes
adatai kezeléséhezáltalánosjelleggel hozzájárulásnem kérhető.
Felhivjuk a figyelmet, hogy ha helyszini szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is

megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészitési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek
vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.

10. 2. További dokumentumok
A Felhívás elválaszthatatlan része az "AUF 21-27" c. dokumentum és az Elszámolási Útmutató,
amelynek hatályos verziója megtalálható a www. Dalvazat. aov. hu honlapon.

Az "ÁÚF21-27" ésaz Elszámolási Útmutatóaz alábbiakról nyújt tájékoztatást:
"AOF21-27":
1. Az Utmutató célja, hatálya
2.

Kizáró okok listája

3.

A támogatási kérelmek benyújtésának és elbírálásának módja
4.
Tájékoztatáskifogás benyújtásánaklehetőségéröl
5.
Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerzödés megkötéséröl
6. A biztositéknyújtásikfltelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Táj'ékoztatása projektek megvalósitásáról,finanszírozásáról, és előrehaladásánakkövetéséröl
9. A kozbeszeizési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Táj'ékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11.

A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenloségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztositó)
követelmények

12.

A felhivással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósftással kapcsolatos
legfontosabb jogszabályok

Elszámolási Utmutató:

I. Nemzeti Szabályozásaz ElszámolhatóKöltségekről

23Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
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II. A kifizetési kérelemben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát Igazoló, valamint a
szakmai beszámolótalátámasztódokumentumok - .Mátrix"
III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátamasztó dokumentumok hitelesitését szolgáló
ellenőrzés szempontjai
IV. Pályázati általános forgalmi adóról szóló útmutató

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatókflgyelembevételével készítsék el!

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi Terv Plusz
ugyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál dijazású telefonszámon, ahol hétfőtfil csütörtökig 8:3016:00 óra között, pénteken 8:30-14:00 óra között fogadják hívását.
Kérjük, kovesse figyetemmel a felhivással kapcsolatos közleményeket a Dalvazat. aov. hu oldalon, ahol

a SzéchenyiTerv Plusz ügyfélszolgálatelektronikus elérhetöségeitis megtalálhatja!

12. CSATOLANDÓMELLÉKLETEKLISTÁJA
12. 1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?
Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:

1) Nyilatkozat, mely a fejlesztés által érintett területek helyrajzi számánaktételes felsorolását és a
területek tulajdonosi viszonyait tartalmazza.
2) Megalapozó dokumentum (digitálisan előállított,

kereshető

PDF formátumban),

annak

mellékleteként:

a) A település útjait bemutató helyszinrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól
beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonosltható
módon jelolve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A térképen legalább 3 eltéró

jelölöszin megadása kötelezö: földút, burkolt út, projekt keretében fejlesztendő út.
b) A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszinrajz, mely a fejlesztendö
utak/útszakaszok településen belüli betoltott szerepének (gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút,
vegyes használatú út) szemléltetéséreszolgál.
c)

Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres

távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesltményeket24.
d) A projekt tárgyát képezö közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő
állapotot alátámasztó fotódokumentációt. Ajánlott útszakaszonként és forgalmi irányonként
egy-egy fényképfelvételt mellékelni az úttengelyböl fényképezve, amelyen látható a

meglévő burkolat minősége, valamint a teljes Orszelvény.
e) Kozüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyröl a támogatást igénylő vagy a
tervező nyilatkozik.
f) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön
dokumentum (amennyiben releváns)

3) Hatályos településrendezési eszköz (Településszerkezeti terv, Helyi épltési szabályzat és
Szabályozási terv)

4) Konzorciumi együttmüködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben
releváns)

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatástigénylőadataittartalmazó Nyilatkozatc. dokumentum példányátpedig a támogatásikérelem
véglegesftése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, fgy az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláirását és elküldését, továbbá támogatási

kérelmek benyújtásánakés elbiralásánakfolyamatát az "ÁÜF21-27" 3. pontja tartalmazza.

24 Pl. : köznevelési intézmények, kulturális htézmények, kereskedelmi egységek, egészségügyi intézmények, rendelök, sport- és
szabadidöslétesftmények,gazdaságiterületek, ipari parkok stb.
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12. 2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?
Felhivjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékteteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni
szükséges.

1) a kedvezményezett nevében aláfró személy vagy személyek - a koltségvetési szerv, a helyi
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény,
a közalapftvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláirás
mintáját,

2) a kedvezményezett - a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével - alapitó (létesltő) okiratát vagy jogszabályban
meghatározott nyilvántartásbavételét igazoló okiratát.
3) Konzorciumi megállapodás támogatásban részesitett projekt megvalósítására (amennyiben
releváns).

12. 3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?
Minden olyan dokumentum, mely a támogatási kérelem benyújtásától a támogatási szerzödés
megkötéséig nem kerül benyújtásra és a Korm. rendelet az 1 . kifizetési igénylés benyújtásáig elölrja.

13. A FELHlVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
13. 1. Afelhívás indokoltsága és azOP-hozvaló illeszkedése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. éviCLXXXIX. törvény13. §(1)bekezdés2. pontja
értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
onkormányzati feladat a településüzemeltetés, annak keretében - többek között - a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztositása.
Jelen felhívás fő célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az
önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsltése, felújitása, közlekedésbiztonsági
célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó
létesftményeinek jobb megközellthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javitása, a
településközpont tehermentesitése, vagy a meglévo belterületi úthálózat minöségi fejlesztése
érdekében. A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett belterüteti útszakaszokon a közösségi
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi
létesftmények kialakitása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elösegítése érdekében.
A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes
használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő
belterületi csomópontokhoz kapcsolódófejlesztések támogathatóak.
A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a
gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztositása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a
közösségiközlekedés harmonikus fejlödésével.

13. 2. A felhíváshoz kapcsolódójogszabályok:
Törvények
1988. 1. tv. a közúti közlekedésről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódrólés az esélyegyenlőségelőmozdításáról
Rendeletek

314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezésieljárásról
176/2011. (VIII. 31. ) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséröl
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Uniósjogszabályok

AZ EURÓPAIPARLAMENT ÉSA TANÁCS(EU) 2021/1058 RENDELETE (2021.június 24. ) azEurópai
Regionális Fejlesztési Alapról és a KohéziósAlapról

AZEURÓPAIPARLAMENTÉSA TANÁCS(EU)2021/1060 RENDELETE(2021 .június24. ) azEurópai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos
Atmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső
Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapitásáról
Alapjogi Charta
Egyéb előírások
e-UT03. 04. 13 Kerékpározható közutak tervezése

e-UT 02. 01.42. Közútibiztonsági audit módszertan

e-ÜT03. 01. 11 Közutaktervezése (KTSZ)
e-UT 06. 02. 11 Utak és autópályáklétesftésénekáltalános geotechnikai szabályai
e-UT 03. 07. 12 Közutakvlztelenítésének tervezése
e-UT 06. 03. 12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése

e-UT 06. 03. 13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősitése
e-UT 05. 01. 15 Utépítési kőanyaghalmazok

e-UT 06. 03. 53 Kotőanyag nélküliés hidraulikus kötőanyagúburkolatalapok
e-UT 05. 02. 15 Utépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
e-UT 06. 03. 21 Utpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
e-UT 05. 02. 11 Utpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
e-UT 06. 03. 63 Utpályaszerkezetek bevonatai
e-UT 04. 03. 11 Utburkolati jelek tervezése

e-UT04. 02. 11 Közútijelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
e-UT 09. 04. 15 Közutak geodéziai előirásai és geometriai követelmények
e-UT 03. 05. 12 Akadálymentes közúti létesftmények
Segédtet a kozszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlö esélyű hozzáférés
megteremtéséhez

MSZ 12042:2019 Fák védelme épitésiterületeken
MSZ 12172:2019 Dfszfákés díszcserjék ültetésetelepOlések közterületein
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz c. útmutató
Arculati Kézikönyv Plusz c. útmutató

13.3. További mellékletek
A) Területs ecifikus mellékletek:
1) Bács-Kiskun megye
2) Baranya megye
3) Békés megye

4) Borsod-Abaúj-Zemplén megye
5)
6)
7)
8)
9)

Csongrád-Csanád megye
Fejér megye
Györ-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye

10) Jász-Nagykun-Szolnokmegye
11) Pest megye
12) Nógrád megye
13) Somogy megye
14) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
15) Vas megye
16) Veszprém megye
17) Zala megye
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B) Szakmai mellékletek:
1) Utmutató a Megalapozó dokumentum elkészltéséhez
2) Iránymutatás közúti biztonsági audit készítéséhez

3) Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtéséhez
4) Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására
5) Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatásban részesltett
megvalósítására

projekt

C) Foaalomieavzék:
Belterületi közút: a tetepülések településrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében
beépftettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belDI (belterületen) vagy annak határán
elhelyezkedő (határát alkotó) közutak.

Burkolat-felújitás: ha teljes pálya-, vagy csak sávszélességben hosszabb szakaszokon a kopóréteg
vagy a teljes pályaszerkezet cseréje, illetve burkolat megerősités (profilmarással, aszfaltkopó, - és
kötőréteg terftéssel) valósul meg.
Eghajlatváltozási rezilienciavizsgálat: olyan eljárás, amely megakadályozza, hogy az infrastruktúra
potenciális hosszú távú éghajlati hatásoknak legyen kiszolgáltatva, egyúttal biztositja az "első az
energiahatékonyság"
elvének érvényesülését, valamint azt, hogy a projektböl származó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás szintje összhangban legyen a 2050-es klímasemlegességi célkitűzéssel.

Földút: az ingatlan-nyilvántartásba útként bejegyzett, eredeti termett talajú, vagy földmunkával,
szabályos

keresztszelvénnyel,

vizelvezetéssel

kialakított,

pályaszerkezet

nélküli út, amelynek

járhatóságaa talajtól függőanyaggal - zúzottkő, kavics, pernye, kohósalak, feldolgozott és minősftett
épitésl és bontási hulladék - javitható, és amely szilárd burkolatú úthoz csatlakozás vagy vasútí étjáró

előtt legfeljebb ötven méter hosszban rendelkezik szilárd burkolattal.
Gyűjtőutak: a település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település
főúthálózatára.

Járda: a kozútnak a gyalogosok kozlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel
vagy más módon elválasztott része.

Kátyú: az útburkolaton képzödö,forgalmat zavaró leggyakoribb úthiba. Az útburkolati hibák javftása
nem tartozik a burkolat-felújitás körébe, mivel az az útburkolat fenntartásához kapcsolódófeladat.
Kisértékű tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékü
tárgyi eszközök.

Kiszolgálóutak: a településekbelterületéneka lakófunkciótoleltérőrendeltetésűterületeinekforgalmát
lebonyolitó közutak. Idetartoznak:
a szervizutak [általában a föutak mellett elhelyezkedö - rendszerint - egyirányú utak, amelyek a
mellettük lévő teruletek: üzletek, szolgáltató intézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.)
kiszolgálását biztosítják],
az iparterületi és a mezőgazdasági belterületi közutak (általában nehéz és lassú forgalmat
bonyolltanak le),
egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek
kiszolgálását biztosftó kozutak).
Felhlvjuk szives figyelmüket, jelen felhívás keretében dedikált infrastruktúra, valamint mezőgazdasági
és erdészeti utak fejlesztése nem támogatható.

Kerékpárosbarát: olyan tevékenység, hely, illetve létesftmény, amely a kerékpárral közlekedők
igényeit tudatosan figyelembe veszi és azok kielégltését(minősitett módon) megvalósitja.
Korszerusités: az osztályba sorolásának nem megfelelö müszaki jellemzőkkel rendelkező közút

műszaki jellemzőinek megfetelővé fejlesztése, vagy az osztályba sorolásának megfelelő közút
teljesítőképességének növelése a forgalmi igényeinek kielégftésére.
Közúti biztonsági audit; a közúti infrastrukturális projekt engedélyezési és kiviteli terveinek, valamint

a megvalósult létesítménynek átadás előtti és az üzemeltetés korai szakaszán végzett független,
részletes, módszeres műszaki biztonsági ellenőrzése.
Lakóutak: a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek
és lakótömbök belső forgalmát bonyolitják le.
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Szilárd burkolatú út: az olyan út, amely teljes hosszában szilárd (aszfalt, beton, kő stb. ) útburkolattal
rendelkezik; nem tekintendő azonban szilárd burkolatú útnak az az út, amelynek csak szilárd burkolatú
úthoz való csatlakozása előtt vagy vasúti átjáró előtt van 50 m-nél nem nagyobb hosszban szilárd
burkolata.

Ut átépítése: a meglevő úttest szerkezeti vastagságánakvagy szélességénekmegváltoztatása.
Ut felújitás: a forgalmi igénybevételtől, az időjárástól vagy más természeti hatástól elhasználódott

úttesten, azok tartozékain, az út kömyezetében, valamint a kömyezetvédelmi építményeken végzendö
azon tevékenységek összessége, amelyek az út használati értékét növelik és a forgalmi igényeknek
megfelelő, eredeti müszaki állapot helyreállftását szolgálják.
Vegyes használatú út: a gyalogos-, a kerékpáros és a jármüforgalom által egyaránt használható terület
a gyalogosok elsobbségével. Ugy kell kialakítani, hogy a gépjárműforgalom ezeken az utaton csak kis
sebességgel haladhasson. A vegyes használatú utat csak kis járműforgalom esetén lehet alkalmazni.
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Ertékelésijegyzőkönyv

Készült:Ajánlatkérőhivatalos hdyiségében(2336 Dunavarsány, KossuthL. u. 18.) 2022. január31.
napjan.

Tirgy: "TOP_Plusz_1.2.3_21 Belteriileti utak fejlesztése"tárgyúpályázatengedélyes éskivitdi
terreinek elkészitése" tárgyábankiírt beszerzési eljáras értékelése

Jelenvannak:

dr. SzilágyiÁkosjegyző
dr. Kiss Istvánaljegyző
VágóIstvánné gazdasági osztályrezető

Kovács Aliz Rékaberuházási ésműszaki osztályvezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2022.január31. napján azalábbicégeknek küldtüktí elektronikus
elérhetőségükre:

I. Ertékterv Kft. (2045 Töriikbálmt, JÓ2sefhegyiutea 84.)
email: baraa. zsoltó&ertekterv. hu

2.INFRATERVMémökiIrodaKft.(1089Budapest,Orczyút16. 1 em.4.)
email: szecso. dameKa. email. com

3.IimoStmktúraKfi.(1223Budapest,Halkutca2. C ép.)
email: info(5).ümostruktura.hu

4. iUtak Mémökiroda Kft. (2030 Érd,Bégautoa 11.)
emai]: info@iutak. hu

5. KJLATERKERKft.(19163Fehértó,Tóutca23.)
email: kilaterkenaiemail. com

Felhivásunkra2022. januar31. enhatáridőre4 cégnyújtott beárajánlatotazalábbiakszermt:
Ajínlati
csoma

iUtak Mémökiroda Kft. (2030 Erd,
Bégautca 11.)

sértetlen

Ajánlati ar

Ajánlat

nettó Pt

tel'eskortísé e

5.090.000 Ft + 1 .374.300Ft

teljeskörű

ÁFA=
6. 464. 300 Ft

InnoStruktúraKft. (1223 Budapest,

sértetlen

5.440. 000 Ft + 1 .468. 800 Ft
ÁFA=
6. 908.800 Ft

teljeskörű

sérteüen

6. 125. 000 Ft + 1. 653. 750 Ft
ÁFA=
7. 778. 750 Ft

teljesköru

sértetlen

5. 800.000 Ft + 1. 566.000 Ft
ÁFA=
7.366. 000 Ft

teljeskörű

HaIkutca2. Cép.)

INFRATERV Mémöki Iroda Kft.
(1089 Budapest, Orczy út 16. I em.

4.)
KILATERKER Kft. (19163 Fehértó,
T6 utca 23.)

A fentiekértelmébena iUtakMémökirodaKft. (2030Érd,Bégautca 11.) ajánlatátjavasoljuk
elfogadni.

^.

c^.-^x

K.m. f.

^ o-.
dr. SzilágyiAkos
jegyzö

Lft'l

^3
dr.

iss István

aljegyzö

^ k
VágóIstvánné
gazdasági osztályvezető

Kovács Aliz Réka

beruházásiésműszaki osztályvezetö

3. SZÁMŰMELLÉKLET

FELOLVASÓLAP
Dunavarsány Város Onkormányzata részére
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)

A "TOP_1. 2. 3 21 Belterűleti utak fejlesztése" tárgyú pályázat
előkészítési feladatainak ellátására

AJÁNLATTEVŐ
ADATAI
Ajánlattevő neve:

Ertékterv Kft.

Ajánlattevő címe:

2045 Törökbálint, Józsefliegyi utca 84.

Ajánlattevő adószáma:

24960843-2-13

Ajánlattevő teljesítésért felelős

Barna Zsolt

vezető ének neve:

Ajánlattevő telefonszáma:

+36 30 701 2848

Ajánlattevő e-mail címe:

barna. zsolt@ertekterv. hu
Afa

Nettó ár

Szolgáltatás megnevezése

Bruttő ár

"TOP_1.2. 1_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázatelőkészítési feladatainak cllátására
l. l. rész: rész Béke uteai útburkolat és

járdafelújitása Tavasz utca - 51. sz.
főút közötti szakaszon, valamint az

Sl.számú f6út
Nagyvarsányi
szakaszán a Sport utca és a Béke
utca

közotti

4. 190. 000, -

1. 131. 300, -

5. 321. 300,-

1. 470. 000, -

396. 900, -

1. 866. 900,-

5. 660. 000, -

1. 528. 200, -

7. 188. 200,-

szakaszán

gyalogosátkelőhely és csatlakozó
járdaszakaszok és közvilágítás
me tervezése

1.2. Béke

utca

járdafelújítási
tervdokumentácio

útbnrkolat

és

kiviteli
elkészítése

a

Tavasz utca és a Bartók Béla utca
közötti szakaszon

Összesen

Az ajánlat érvényessége a kiállítástól számított 90 nap.
Kelt: Törökbálint,2022. év 01. hó 27 nap

/í^..^
Bama Zsolt ügyvezető
Ertékterv Kft.

Nyilatkozat

Alulírott Barna Zsolt az Értékterv Kft. (2045 Törökbálint/ Józsefhegyi utca 84. ) cégjegyzésre jogosult
képviselöje nyilatkozom, hogy a "TOP_1. 2. 3_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyában adott
egyösszegüárajánlatunkonkívül egyébköltségeka munkák elvégzését,

a tervjóváhagyásokértfizetendő üzemeltetői éshatóságiilletékek
terhelik/nem terhelik*.

Kelt: Törökbálint,2022. év 01. hó 27. nap

Bama Zsolt ügyvezető
Ertékterv Kft.

*A megfelelö rész kiföltendö, illetve aláhúzandó

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT

Alulírott Barna Zsolt (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84. ), mint a Dunavarsány Város Onkormányzata (cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.) ajánlatkérő által
megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (Ertékterv Kft. ) képviselője kijelentem,
hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt
szervezettel szemben nem áll fcnn.

Jelen nyilatkozatomat a Dunavarsány Város Onkormányzata (önkormányzat, a költségvetési szerv) által a "TOP_Plusz_1. 2. 3 21 Belterületi utakfejlesztése " tárgyúengedélyes
és kiviteli terveinek elkészítése tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Törökbálint,2022. év 01. hó 27 nap

Bama Zsolt ügyvezető
Ertékterv Kft.

FELOLVASÓLAP
DunavarsányVáros Onkormányzata részére
(2336Dunavaisány,KossirthLajosu. 18.)

A "TOP_1. 2.3_21 Belterűleti utak fejlesztése" tárgyú pályázat
előkészítési feladatainak ellátására
AJÁNLATTEVŐADATAI
Ajánlattevő neve:

BNFRATERVMérnökiIroda Kft.

Ajánlattevő címe:

1089 Budapest, Orczy át 16. 1. em. 4.

Ajánlattevö adószáma:

22739656-2-42

Ajánlattevő teljesítésért felelős

SzecsőDániel Géza

vezető énekneve:

Ajánlattevő telefonszáma:

+36-20-544-7280

Ajánlattevö e-mail dme:

szecso. danieI@gmaU. com
Nettóár

Szolgáltatás megnevezése

Afa

Bruttó ár

"TOP_1.2.1_21 Belterülcti utak fejlesztése" tárgyüpályázatelokészitésifeladatainak eBátáaára
l. l. rész: rész Béke utcai útburkolat és

jirdafelújítés a Tavasz utca - 51.
sz. főút kozutfi szakaszon,
valamint

az

51.számú

főút

4. 625. 000,-

1.24S.750,-

5.873. 750,-

tervdokumentáció clkészítése a
Tavasz utca és a Bartők Béla utca
közöttiszakaszon

l.SOO.OOO,-

40S.OOO,-

1.905. 000,-

Osszesen

6. 125.000,-

1.653.750,-

7.778.750,-

Nagyvarsányi szakaszán a Sport
utca

és a

Béke utca

közotti

szakaszán gyalogosátkelőhely és
csatlakozó járdaszakaszok és
kozvUá ítísme tervezésc
1.2. Békc

utca

j'árdafelújítási

útburkolat

sa

kivlteli

Az ajánlatérvényességea kiállítástól számitott90nap.
Kelt: Budapest, 2022. évjanuárhó 27. nap

INFRATERV
MémöklIroda Kft,
1089 Budapest, Orczy út 16. 1. erri. 4.
Adószám: 22739656-2. 42
Cégjegyzékszám: 01-09-9855)3
)

u

y /

...... --:^^......
cégszerüalaírás

Nyilatkozat

Alulírott

Szecső

Dániel

Géza

az

INFRATERV

Mérnöki

Iroda

Kft.

(1089Budapest, Orczyút 16. 1.em. 4.) cégjegyzésrejogosult képviselöjenyilatkozom, hogy a
"TOP_1. 2. 3_21 Belteriileti utakfejlesztése" tárgyábanadott egyösszegűárajánlatunkonIdvül
egyébkőltségeka munkák elvégzését,

aiAjánlatkérSáltalateryjóváhagyásokértflzetendSütemeUetm éshatóságiilletékek
terhelik/nem terhelik*.

Kelt: Budapest, 2022. évjanuárhó27. nap

s^-

i^f:T......... ^ÍC^..... -.-?^........

cégszerü aláírás

INFRATERV
Méméki Iroda Kft.

1089Budapest, Orczyút 16. 1.am.4.
Adószám: 227396S8-2-42
'iag'/mkszám:01-09-985613

*A megfelelö rész kitöltendő, illetve aláhúzandó

OSSZEFÉRHETETLENSÉGINYILATKOZAT

AluUrottSzecséDániclGeza(lakcim:2481Vdence,Cseresznyeutea28.),minta Dumvalsányvarosönkományzata(cun:2336Dunavarsáay,KossuthLajosutea'Í'g")''

ajánlatkérőaltalmegindítoU beszerzésieljárasbabevontszervezet(EWRATERVMér-

nolalrodaKft")kéPviselőJeUjelentem,hogya beszerzésiszabályzat4. pontiaszerinti
összeférhetetlenség azáltalam képviselt szervezettel szemben nem áUfenn.

Jelennyilaücozatomata_DimavaisányVárosÖnkormányzata(önkormányzat,a költsée-

vete![szerv) általa "TOP-PIUSZJ-2-3-21 Belteriiletiutakfejlesztése" tára'ban'lefolyStandóközbeszerzésieljárássalkapcsolatban teszem.

Dátum:Budapest,2022.január27.

nyilatkozattevö aláirasa

^FRATERV
.

MémSMlroüaWt. ~

089Budapest,Orczyut16. 1.em.4.
Wszám: 22739656-2-42"'" "
j.. ;él!s;ám:01-o>.sessi3

FELOLVASÓLAP
Dunavarsány Város Onkormányzata részére
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)

A "TOP 1.2.3 21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázat
előkészítési feladatainak ellátására
AJÁNLATTEVÖ
ADATAI
Ajánlattevő neve:

InnoStruktúra Kft.

Ajánlattevő címe:

1223 Budapest, Halk utca 2. C. ép.

Ajánlattevő adószáma:

25864173-2-43

Ajánlattevő teljesítésért felelős

Dr. Soós Zoltán

vezető'ének neve:

Ajánlattevő telefonszáma:

+36/30 675 3939

Ajánlattevő e-mail címe:

info@innostruktura. hu
Áfa

Nettó ár

Szolgáltatás megnevezése

Bruttó ár

"TOP_1.2. I_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázatelokészítési feladatainak ellatására
1. 1. rész: rész Béke utcai útburkolat és

járdafelújítás a Tavasz utca - 51. sz.
főút közötti szakaszon, valamint az
Sl. számú
főút
Nagyvarsányi

szakaszán a Sport utca és a Béke
utca

közöttí

4. 200. 000, -Ft

1. 134. 000, -Ft

5. 334. 000, -Ft

1. 240. 000, -Ft

334. 800, -Ft

1. 574. 000, -Ft

5. 440. 000, -Ft

1. 468. 800, -Ft

6. 908. 800, -Ft

szakaszán

gyalogosátkelohely és csatlakozó
járdaszakaszok

és

közvilágítás

me tervezése
1. 2. Béke

utca

járdafelújítási
tervdokumentáció

útburkolat

és

kiviteli
elkészitése a

Tavasz utca és a Bartók Béla utca
közötti szakaszon

Osszesen

Az ajánlat érvényességea kiállítástól számított 90 nap.

Budapest, 2022. 01. 29.
Dr. Soós Zoltán
ügyvezetö
InnoStruktúra Kft.

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Soós Zoltán az InnoStruktúra Kft (cím: 1223 Budapest, Halk utca 2. C. ép.)
cégjegyzésre jogosult képviseloje nyilatkozom, hogy a "TOP_1. 2. 3_21 Belterületí utak
fejlesztése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák
elvégzését,
a tervjóváhagyásokértfizetendö üzemeltetői és hatóságiilletékek
terhelik/nem terhelik*

Budapest, 2022. 01. 29.

Dr. Soós Zoltán
ügyvezető
InnoStruktúra Kft.

*A megfelelö részkitöltendő, illetve aláhúzandó

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Soós Zoltán (lakci'm: 1223 Budapest, Halk utca 2. C. ép.) mint a Dunavarsány Város Onkormányzata (cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.) ajánlatkérő
által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (InnoStruktúra Kft. ) képviselője
kijelentem, hogy a beszerzésiszabályzat4. pontja szerinti összeférhetetlenségaz általam
képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.
Jelen nyilatkozatomat a
Dunavarsány Város Onkormányzata által a
"TOP_Plusz_1. 2. 3_21 Belterüleüutakfejlesztése " tárgyúengedétyes éskiviteli terveinek
elkészitésetárgyban lefolytatandó közbeszerzésieljárással kapcsolatban teszem.

Budapest, 2022. 01. 29

Dr. S s Zoltsm
ügyvezetö
InnoStruktúraKfí.

FELOLVASÓLAP
Dunavarsány Város Onkormányzata részére
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)

A "TOP 1.2.3_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázat
előkészítési feladatainak ellátására

AJÁNLATTEVÖ
ADATAI
Ajánlattevő neve:

iUtak Mérnökiroda Kft.

Ajánlattevő címe:

2030 Érd,Bégau. 11.

Ajánlattevő adószáma:

22964456-2-13

Ajánlattevő teljesftésért felelős

Ambrus Dávid Viktor

vezető'ének neve:

Ajánlattevő telefonszáma:

+36-30-645-6011

Ajánlattevő e-mail címe:

info@iutak. hu

Szolgáltatásmegnevezése

Nettóár

Afa

Bruttó ár

"TOP 1.2. 1_21 Belterületi utak fejlesztése" targyú pályázat előkészítési feladatainak ellátására
1. 1. Béke

utcai

útburkolat

és

járdafelújítás a Tavasz utca - 51. sz.
főút közötti szakaszon, valamint az
51. számú főút Nagyvarsányi

szakaszán a Sport utca és a Béke
utca

kozotti

3. 945. 000, -Ft

1. 065. 150, -Ft

5. 010. 150, -Ft

1. 145. 000, -Ft

309. 150, -Ft

1. 454. 150, -Ft

5. 090. 000, -Ft

1. 374. 300, -Ft

6.464. 30B, -Ft

szakaszán

gyalogosátkelőhely és csatlakozó
járdaszakaszok
és közvilágítas
me

ervezése

1.2. Béke

utca

útburkolat

járdafelújítasi
tervdokumentáció

és

kiviteli
elkészítése

a

Tavasz utca és a Bartók Béla utca
közötti szakaszon

Osszesen

Az ajánlat érvényessége a kiállítástól számított 90 nap.
Kelt: Budapest, 2022. jimuár28.

-dlrM.
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Ad*Mt<..33atÍ4>.2.)3

^.
cégszerűaláirás

NYILATKOZAT

AIulírott Ambrus Dávid Viktor az iUtak Mérnökiroda Kft. (2030 Erd, Béga u. 11.)

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "TOP_1. 2. 3_21 Belterületí utak
fejlesztése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák
elvégzést,
a Megrendelő által a tervjóváhagyásokért fizetendő üzemeltetői és hatósági illetékek
terhelik.

Budapest, 2022. január 28.
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>>0<W>t,. |l:
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M..
cégszerű aláírás

"A megfelelö rész kitöltendö, Ílletve aláhúzandó

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGINYILATKOZAT

Alulírott Ambrus Dávid Viktor (lakcim: 2030 Erd, Béga utca 1 1.), mint a Dunavarsány
VárosOnkormányzata(cím:2336Dunavarsány, KossuthLajosutca 18.)ajánlatkérőáltal
megindított beszerzésieljárásbabevont szervezet (iUtak MérnökirodaKft. ) képviselöje
kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az
általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a
Dunavarsány Város Onkormányzata által a
"TOP_Plusz_]. 2. 3_2J Belterületi utakfeflesztése " tárgyúengedélyes és kiviteli terveinek
elkészitésetárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Budapest, 2022. január 28.
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^f.
nyilatkozattevő aláírása

FELOLVASÖLAP
Dunavarsány Város Onkormányzata részére
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)

A "TOP_1.2.3_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázat
előkészítési feladatainak ellátására

AJÁNLATTEVÖ
ADATAI
Ajánlattevő neve:

KILATERKERKft.

Ajánlattevő címe:

9163 Fehértó, Tó utca 23.

Ajánlattevő adószáma:

25077818-2-08

Ajánlattevő teljesitésért felelős

Kisgyörgy Gergely

vezető ének neve:

Ajánlattevő telefonszáma:

+36-70-949-2616

Ajánlattevő e-mail címe:

kilaterker@gmail. com
Afa

Nettó ár

Szolgáltatás megnevezése

Bruttó ár

"TOP_1.2. 1_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázatelékészítési feladatainak ellátására
l. l. rész: rész Béke utcai útburkolat és

járdafelújítás a Tavasz utca - 51.
sz.
főút
közötti
szakaszon,
valamint

az

Sl. számú

főút

Nagyvarsanyi szakaszán a Sport
utca

és

a

Béke

utca

4. 450. 000, -

1.201. 500, -

5. 651. 500,-

1. 350. 000,-

364. 500,-

1. 714. 500,-

5.800.000,-

1. 566. 000,-

7.366. 000,-

közötti

szakaszán gyalogosátkelőhely és
csatíakozó

járdaszakaszok

és

közvilá ítás me tervczése
1.2. Béke

utca

átburkolat

járdafelújítási
tervdokumentáció

és

kiviteli
elkészítése

a

Tavasz utca és a Bartók Béla utca
közötti szakaszon

Összesen

Az ajánlat érvényességea kiállítástól számított 90 nap.
Kelt: Fehértó, 2022. évjanuár hó 28. nap

,

KILATeRKE':' KF-T

^'M.':ehc"AToui'-a'l'3

ws'>m smfsí'aí'r
-... "7430.10Z/1WW

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Kisgyörgy Gergely a KILATERKER Kft. (Cím: 9163 Fehértó, Tó utca 23.)
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "TOP_1. 2. 3_21 Belteriileti utak
feflesztése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák
elvégzését

- a tervjóváhagyásokért fízetendő üzemeltetői éshatóságiilletékek
terhelik/nem terhelik*.

Kelt: Fehértó,2022. évjanuárhó 28. nap

KiLAT?RKERKFT^
^ Tó irtca ^

.

^,

cégszerűaláírás

*A megfelelő rész kitöltendö, illetve aláhúzandó

2/b. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT

Alulírott Kisgyörgy Gergely (lakcím: 1028 Budapest, Kövidinka utca 6.)
mint a Dunavarsány Város Onkormányzata (cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.
18. ) ajánlatkérö által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (KILATERKER
Kft. ) képviselóje kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.
Jelen nyüatkozatomat a Dunavarsány Város Onkormányzata... (önkormányzat, a költ-

ségvetésiszerv) által a "TOP_Plusz_1. 2. 3_21 Belterületi utakfej'lesztése" tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Fehértó,2022. év január hó 28. nap

nyilatkozattevő aláírása

Ertékelésijegyzőkonyv

Készült:Ajinlatkérohivataloshelyiségében(2336Dimavarsány,KossuthL.u. 1 8.) 2022.januér31.napján.
Tárgy:

"TOP_Plusz_1. 2.3_21 Belteriileti utak fejlesztése" tárgyú pályázat dőkészltési feladatainak
ellátásatárgyábankü'rtbeszerzési eljárásértékelése

Jelen vannak:

dr. SzilágyiAkosjegyző
dr. Kiss István aljegyzö

VágóIstváimé gazdasági osztályvezető

KovácsAliz Rékaberuházásiésműszakiosztályvezető

Fentitárgybanárajánlatkéresünket2022.január24.napj'ánazalábbicégeknekküldtűkki elektronikus
elérhetoségükre:

1.GranticonPályázatiésÜzletiTanácsadóKft,(1119Budapest,Fehérváriút83.)
email: ieodorfSteranticQn. hu

2. KékProject Kft. (2117 Isaszeg, Alkotás utca 1/D)
email: eodorbffl. email. com

3. M. T. Hardy Kft. (2740 Abony, Tamási Áronutca 4-6.)
email: info@mthardv. hu

4. ProjektExpertKft. (2364Ócsa,Malomköz2.)
email: EerEOR,Dalvazatiszakerto.hu

5. ProRegioKözép-MagyarországiRegionálisFejlesztési ésSzolgáltatóNonprofit KözhasznúKft.
(1146 Budapest, Hennina út 17.)
email: eordos. tamasiateroreeio. hu

FeUiívásunkra 2022.január31-énhatáridőre4 cégnyújtott beárajánlatotazalábbiakszerint:
Ajánlati

Ajánlati ár

Ajánlat

csoma

nettó Ft

tel eskörűsé e

sértetlen

2. 600. 000 Ft + 702.000 Pt
ÁFA=
3.302. 000 Ft

teljeskörü

sértetlen

3.000.000 Ft+ 810.000 Ft
ÁFA=
3.810. 000 Ft

teljeskörű

Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofít Közhasznú Kft. (1146
Budapest, Hemünaút 17.)

sértetlen

2.999.000 Ft + 809. 730 Ft
ÁFA=

teljeskörű

Granticon Pályázatiés Uzleti
Tanácsadó Kft. (1119 Budapest,
Fehérváriút 83.)

sértetlen

Prqjekt Expert Kft. (2364 Ocsa,
Malomköz 2.)

M. T. HardyKft. (2740 Abony,
Tamisi Aron utca 4-6.)

3. 808. 730 Ft

2. 810.000 Ft+758.700 Ft
ÁFA=

teljeskörű

3. 568. 700 Ft

A fentiekértelmébena ProjektExpertKLft.(2364Ócsa,Malomköz2.) ajánlatatjavasoljukelfogadni.
^Ü-O^

/
'w

^ c
dr. Szilá

1&>>,

K.m. f.

r. ;3

.^
os . \*
'erfl0

dr.

iss stván

.

jegyzö

aljegyzö

/u
VágóIstvánné
gazdasági osztályvezető

Kova

iz Réka

beruházásí ésműszaki osztályvezetö

5. SZÁMÜMELLÉKET

FELOLVASÓLAP
Dunavarsány Város Onkormányzata részére
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)

A "TOP_Plusz_1. 2.3_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú
pályázatelőkészítési feladatainak ellátására
AJÁNLATTEVÖ
ADATAI
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevö címe:
Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő teljesítésért felelős

GRANTiCON PályázatiésUzleti Tanácsadó
Koriátolt Felelőssé " Társasá

1119 Budapest, Fehérváriút 83.
14909830-2-43
Gödör István

vezető'ének neve:

Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevö e-mail cime:

Szolgáltatás megnevezése

+36 20 555 7859
igodor@granticon. hu

Nettó ár

Afa

Bruttó ár

"TOPPlusz 1.2. 3 21 BeIterUIeti utak

fejlesztése tárgyú pátyázatelőkészítési

2 810 000 Ft

758 700 Ft

feladataiaakelldtasára"

Az ajánlat érvényessége a kiállitástól számított 60 nap.

Kelt: Budapest,2022. 01. 26.

GRAN i ONKft.

3 568 700 Ft

Nyilatkozat

AIulírott Gödör István a GRANTiCON Kfl. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilafkozom, hogy a

"TOPPlusz 1.2.3 21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú pályázat elökészitésifeladatainak ellátása"
tárgyábanadott egyösszegűárajánlatunkonkívül egyébköltségeka munkák elvégzését
terhelik/nem terhelik*.

Kelt: Budapest, 2022. 01. 26.

GRANTiCON Kft.

*A megfelelö rész kitöltendo, illetve aláhúzandó

2/b. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT

Alulírott Gödör Istváa ügyvezetö, mint a Dunavarsány Város Onkormányzata (cím: 2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18. ) ajánlafkérő által megindltott beszerzési eljárásba bevont szervezet GRANTiCON
Kft, képviselöje kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szermti összeférheteüenség az áttalam
képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelennyilatkozatomat a DunavarsáayVárosÖnkormányzataáltala TOP_Plusz_1. 2.3_21 Belterületi utak
fejlesztése"tárgyúpályázatelökészítési feladatainak ellátásatárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással
kapcsolatban teszem.
Budapest, 2022. 01. 25.

GRANTi

Kft.

FELOLVASÓLAP

Dunavarsány VárosÖnkormányzatarészére
(2336Dunavarsány,KossuthLajosu. 18.)

A "TOP-^lusz-L2-3-21Be>területi utakfejlesztése"tárgyú
pályázatelőkészítésifeladatainakeÜátására
AJÁNLATTEVŐ
ADATAI
Ajánlattevő neve:

Projekt Expert Kft.

Ajánlattevő cfme:

2364Ócsa,Malom utca 2.

Ajánlattevő adószáma:

23140190-2-13

Ajánlattevő teljesitésért felelös

KánaiGergely

vezető énekneve:

Ajánlattevö telefonszáma:

+36208228732

Ajánlattevö e-mail cüne:

gergo@ipalyazatinakerto. hu

Szolgáltatás megnevezése

Nettó ár

Afa

Bruttó ár

"TOP_Plusz_1.2J_21 Belteruleti utak

fejlesztése"tárgyúpályázatelőkcszitcsi

2 600 000 Ft

feladatainak dlátasíra"

702 000 Ft

3 302 000 Ft

Azajánlatérvényességea kiállítástól számított 60nap.
Kelt:Ócsa,2022. 01. 25.

íü.

cKtf

;" --^^\'^.'

ProjektExpert

l|<gsi
^

"''-"-. ?'

'"^IWffi^

2/b. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT

^'rott^GeSly..(lÍcfmL2364'
ócsa-Malom.utca
2-)mmta Dunav^ányVirosÖnkonnanyzate
Laios
ró-)
(cta:.2336D!"lavareá".y'KOSS"t11.

".

ajántatkérö

áta]megindtoUt>eszerzési''eTj4rtsl;rb e'vZ

^.eze!képwsel°ie kUelentóm. ho8ya teszerzési szabályzat4. potíja szenntÍ~Biszeférhrt'etÍe'n8fe"az
képvtselt szervezettel szemben nem all fenn.

feÍ""y'Ia!k°zatom°t. a.D""ava"feyvárosÖnkorményzataáltala "TOP_PIusz_1.2.3_21 Beltertlletiutak
e"tárgybanlefolytatmdöbeszerzésieljírással'kapcsolatbanteszem~~~"~"~~

Kelt:Ócsa,2022. 01. 25.

.

^.
Prqjekt Expert K

^

r$^
<"^W)RO-'V

Nyilatkozat

A^KanaróeTly. apro)elitETrtKft-céSÍW^J°e°sult képviselöjenyilatkozom,hogy a
,

zj.2.3_21 Belterflleti uak fejlesztése"tárgyúpályázatelökészitésifeÍadatainak"el1átísa;:

1 adottegyösszegüárajinlatunkonkivülegyébköltségeka munkákelvégzését"

terhelik/nanterhelik*.

Kelt:Öcsa,2022. 01. 25.

. . iá.
Projekt Expert Kft.

eVit

.. . <A~

<>,

l^ ^
^lv^

FELOLVASÓLAP
Dunavarsány Város Onkormányzata részére
(2336 Dunavaisány, Kossuth Lajos u. 18.)

A "TOP Plusz_1. 2.3_21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú
pályázat előkészítési feladatainak ellátására
AJÁNLATTEVÖ
ADATAI
Ajánlattevő neve:

Ajánlattevö címe:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő teljesítésért felelős

M.T. HARDYMűszaki, Kereskedelmi és
Szol áltatóKft.

2740 Abony, Tamási Aron utca 4-6.
12122516-2-13
Mucsányi Tibor

vezetö ének neve:

Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Szolgáltatásmegnevezése
"TOP_PIusz_1.2.3_21 Belterületi utak
fejlesztése" targyú pályázatelőkészítési

+36703697165
info@mthardy. hu

Netto ár
3. 000.000 Ft

Afa

Bruttó ár

810.000 Ft

3. 810.000 Ft

feladatainak ellitására"

Az ajánlat érvényességea kiállítástól számitott 60 nap.

Kelt:Abony, 2022. 01. 26.

-4S^^
.^
^bony,
ihonu. '4-6
Ad Siím:

35] 6-2. 1-'

M.T.HARDY Műszaki, Kereskedelm' 's"
Szolgáltató Kft.

Nyilatkozat

Alulirott Mucsányi Tibor a M. T. HARDY Kft. cégjegyzésrejogosult képviselője nyilatkozom, hogy a
"TOP_Plusz_1.2.3_21 Belteriiletí utak fejlesztése"tárgyúpályázatelőkészftésifeladatainak ellátása"
tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kivül egyéb költségek a munkák elvégzését

terhelik/nem terhelik*

Kelt:Abony, 2022. 01. 26.

AS.'-Tl'dr0^ Mus^af.i
><ereshed9hnj<7'!, ^"a.'cdltl
|anat<> l

b0tín^sa*°"u^

'. '^s^
CÉ".; iS^msn
S":>JB..Í-

M.T.HARDYMuszaki,KereskedelmiésSzolgáltató
Kft.

"A inegfelelö rész kitöltendö, illetve aláhúzandó

2/b. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT

Alulírott MucsányiTibor ügyvezetö,mint a DunavarsányVárosOnkormányzata(cím: 2336Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18.) ajánlatkérö által megindított beszerzési eljárásbabevont M. T.HARDY Kft. képvíselöje kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat4. pontja szerind összeférhetetlenségaz áltatam képviselt
szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Dunavarsány Város Onkormányzata által a TOP_Plusz_l . 2. 3_21 Belterületi utak

fejlesztése" tárgyú pályázat elökészitési feladatainak ellátása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással
kapcsolatbanteszem.

Kelt:Abony, 2022. 01. 26.

Ai.T. li&rdy

u.<i>-. >i

_ tere^ed'^'é^^olg^'w'

^2''40^"*'- Ta'7'*"-Aron~u~4<.'
^riliy IÍ1S2S16-2Í3'

:S?;/. 1?:P. 9'07)813
M. . HARDY Muszaki, Kereskedstmi és Szolgátató Kft.

FELOLVASÓLAP
Dunavarsány Város Onkormányzata részére
(2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.)

A "TOP_Plusz_1. 2.3 21 Belterületi utak fejlesztése" tárgyú
pályázat előkészítési feladatainak ellátására
AJÁNLATTEVŐADATAI
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő teljesitésért felelős

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fe'lesztési és Szol áltatóNKft.

1146 Budapest, Hermina út 17.
20742164-2-42
VargaTamásügyvezető

vezető ének neve:

AjánlaUevö telefonszáma:

(I) 471-8955

Ajánlattevő e-mail cime:

proregio@proregio.hu

Szolgáltatás inegnevezése

Afa

Nettó ár

Bruttó ár

"TOPPIusz 1. 2. 3 21 Belterületi utak

fejlesztése" tárgyu pályázat előkészitési

2 999 000-Ft

809 730-Ft

3 808 730-Ft

feladatainak ellátására

Az ajánlat érvényességea kiállitástól számitott 60 nap.
Kelt: Budapest, 2022. 01. 27.
c

H

VargaiTamás ,,
ügyvtífeetö

;, -.
/'

Pro RegioKözép-MagyarQrszágiR.egi.gnalis

FejlesztésiésSzolgájlStfrNKf( .

2/b. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT

Alulíintt Varga Tamás ügyvezeto, nrint a Dunavaisány Város Önkonnányzata(cim: 2336 Dunavatsiny,
Kossuth Lajos utca 18.) ajánlatkéiőiltal meginditott beszeizésieljirisba bevont szervezet, a Pro Regio
Közíp-Magyarországi RegionálisFejlesztésiés SzolgáltatóNonprofit Kft. képviselőjeUjelentem, hogy a
beszerzési szabályzat 4. pontja szerinü összeférheteüenség az általam képviselt szenezette) szemben nem
áll fenn.

Jelennyüatkozatomat a DunavaisányVárosÖnkormányzataállala TOP_Plusz_1. 2.3 21 Belteriileti utak
fejlesztése" tái-gyúpályázat előkészitési feladatainak cllálása tárgyban lefolytatandó beszeizési djárással
kapcsolatban teszem.
Kelt: Budapest, 2022. 01. 27.

^... ^...........

VargrfTaniiis

(lB"?6zel6
Pro Regio Kö^ip-Magyacoiszági Regiditális Fejl^s- Acsi és
S/olgftltirtA'-'Noiiprofil Kfl.

Nyilatkozal

AIulfrott Varga, Tamás a Pro Regio Közép-Magyarorezági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Kfi. cégjegyzésrejogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "TOP_Plusz_l , 2. 3_21 Belterületi
utak fejlesztése" tárgyú pályázat előkészitési feladatainak ellátasa" tárgyában adott egyösszegű
árajánlatunkon kivül egyéb költségek a munkák elvégzését

terhelik/nem terhdik*.

Kelt: Budapest, 2022. 01. 27.

VargaiTiunás
LígyvüSctö
Pro Regio Közép-Magyaroiró'igi Rreiuii;ills
Fejlesztési és Szolgáltaló NKft

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzandó

