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Igénylésazonosító 442 682

Szakmai és pénzügyi beszámoló adatlapja

Belterületi utak,járdák, hidak felújítása
2019. év

I. Alapadatok

1. Támogatott neve: Földes Nagyközség Önkormányzata

2. Elnyert támogatás összesen (Ft): 15 000 000

3. Minimálisan vállalandó önerő összege összesen (Ft): 2 647 059

4. Polgármester neve: Jeneiné dr. Egri Izabella

5. Kapcsolattartó neve: Szőllősi Levente

6. Kapcsolattartó telefonszáma: +36205560757

7. Kapcsolattartó e-mail címe: foldes.muszak@gmail.com

8. Adatlap kitöltőjének neve: Szőllősi Levente

9. Kitöltő telefonszáma: +36205560757

10. Kitöltő e-mail címe: foldes.muszak@gmail.com

11. Támogatási intenzitás %: 85
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II. Szakmai beszámoló

1. A megvalósult beruházás során végzett tevékenységek időrendben történő, rövid bemutatása (szöveges indoklás, min. 15 mondatban. A pályázat benyújtásának
előzménye, a megvalósult fejlesztés bemutatása, kivitelezővel kötött szerződés időpontja, átadás-átvétel ideje stb.)

A pályázat benyújtásához szükséges burkolat korszerűsítési tervek elkészítésére az Önkormányzat 2019.05.2-án kötött szerződést a H-Terv Kft-vel. Ezt követően készültek
el a tervek, műszaki leírás és a hozzá kapcsolódó tervezői költségbecslés. A támogatói döntés és a támogatói okirat kézhezvételét követően 2019.09.04-én indított beszerzési
eljárás eredményéről 2019. szeptember 25-én döntött a Képviselő-testület és a Road For You Kft.-t nevezte meg az eljárás nyertesének, akivel a kivitelezésre irányuló
szerződést 2019.10.01-én írták alá.
A munkaterület átadás időpontja 2020.02.24. volt, a szerződés szerinti befejezési határidő 2020.06.30. volt, a műszaki átadás-átvétel időpontja 2020.03.24. volt, a vállalkozó
határidő előtt hiba és hiánymentesen teljesített. A beruházást Bodnár Krisztián egyéni vállalkozó, mint az önkormányzat kiválasztott műszaki ellenőre folyamatosan
figyelemmel kísérte és a munkálatokról elektronikus építési naplót is folyamatosan vezette, és koordinálta a munkaterület átadás-átvételi és a műszaki átadás-átvételi eljárást
is.
A kivitelezés során a Dózsa György utca leromlott burkolatát sikerült felújítani és új aszfalt burkolattal ellátni és két oldali zúzottkő padka is kialakításra került, a
munkálatok során a felhízott földpadka is rendezésre került és a közmű aknákat is szintbe emelték.

2. Az eredeti pályázatban rögzített, tervezett műszaki megvalósításban történt módosítások, annak okai:

3. Az eredeti pályázatban rögzített, tervezett műszaki megvalósítás elmaradásának, a hiányosságoknak okai:

4. Az eredeti pályázatban rögzített, tervezett műszaki megvalósításhoz képest végzett többletmunkák, annak okai:

5. Kezdeményezte-e az önkormányzat a támogatói okirat módosítását?: nem

5.1. A szerződés módosítás indoka, tartalma:

6. Közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatok

6.1. A beruházás a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos közbeszerzési törvény (a
továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik? nem

6.2. A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént?

6.3. Közbeszerzési eljárás(ok) eredménye

Sorszám: Nyertes ajánlattevő
neve

Nyertes ajánlattevő
cégjegyzékszáma

Közbeszerzési eljárás
típusa

Szerződés
típusa

Szerződéskötés dátuma
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

Szerződés
szerinti nettó
összeg (Ft)

1. 0

7. A megvalósult beruházással elért eredmények bemutatása:

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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A pályázati támogatás és önerő együttes felhasználásával a Dózsa György utca burkolatát tudtuk korszerűbbé tenni 410 m hosszban, 4.5 m szélességben a következő műszaki
tartalom megvalósításával: Földpadka leszedése, kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 10 cm vastagságban, 0,
7 m szélességben talajosztály: IIV földelszállítása Zúzottköves kiegyenlítő
réteg készítése, átlag 7 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 4, 60 m szélességig M22 zúzottkő felhasználásával Bitumenes burkolat készítése, hengerelt
aszfalt
kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előkészítésével, 8 m szélességig AC11 kötő N aszfaltkeverékből 3,5 cm vastagságban terítve kötőrétegként
Bitumenes
burkolat készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előkészítésével, 8 m szélességig AC11 kopó N aszfaltkeverékből 3,5 cm
vastagságban terítve kopórétegként Zúzotkő padka készítése gépi erővel, tömörítéssel, kiegészítő kézi munkával, 10 cm vastagságban, 0,7 m szélességben, mészkő
zúzalékból.

8. A beruházás hatására megvalósítható jövőbeli tervek:

A beruházással a település közlekedés infrastruktúrája lett korszerűbb és biztonságosabb, amivel már az utca megfelelhet a mai kor követelményeinek és az ott élők, vagy
telephellyel rendelkező vállalkozások ingatlanainak megközelíthetőségét javítja. Ezzel nagyban hozzá járul a település élhetőségének, népességmegtartó erejének
növeléséhez, a vállalkozások versenyképességéhez és ezáltal a nagyobb bevételek realizálásához a jövőben.

9. Történt-e változás az elszámolásban szereplő feladatellátási helyek adataiban a pályázatban
megjelöltekhez képest? nem

9.1. A változás megjelölése, rövid indoka:

10. A beruházás építési engedély köteles tevékenység volt? nem
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III. Pénzügyi beszámoló

Az Önkormányzat a támogatott fejlesztési cél megvalósítása esetében az általános forgalmi adót
visszaigényelte? nem
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1. Számlaadatok

Sorszám A Számla (tétel)
száma

Számla
kibocsátója

Számla
összege
nettó Ft

Számla
összege
ÁFA Ft

Számla
összege
Bruttó Ft

Számla
kiállítás
dátuma
(éééé.hh.nn.)

Számla
teljesítés
dátuma
(éééé.hh.nn.)

Pénzügyi
teljesítés
dátuma
(éééé.hh.nn.)

A számla un.
fordított
ÁFA
tartalmú?

A rögzített tétel a
fordított ÁFA
elszámolására
szolgál?

Számla tárgya
(tartalma)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. ROAD-2020-13 Road For
You Kft. 14 881 889 4 018 110 18 899 999 2020.03.24. 2020.04.08. 2020.04.08. nem nem

Földes, Dózsa
György utca
burkolat
korszerűsítése

19. Összesen 14 881 889 4 018 110 18 899 999
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III. 2. Számlaösszesítő
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III. 2.a) Elsődleges célok

Sorszám 1 Sorszám

Fejlesztéssel
érintett utca Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése Fejlesztéssel

érintett utca

Dózsa
György a) szilárd burkolatú közutak felújítása

Helyrajzi
szám Megvalósítandó célok részletes bemutatása Helyrajzi

szám

1747

Földpadka leszedése, kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával, bevágásban, 10 cm vastagságban, 0,7 m szélességben talajosztály: I-IV földelszállítása
Zúzottköves kiegyenlítő réteg készítése, átlag 7 cm vastagságban, permetezett védőréteggel útókezelve,
4,60 m szélességig M22 zúzottkő felhasználásával Bitumenes burkolat készítése, hengerelt aszfalt
kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előkészítésével, 8 m szélességig AC11 kötő N
aszfaltkeverékből 3,5 cm vastagságban terítve kötőrétegként Bitumenes burkolat készítése, hengerelt
aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előkészítésével, 8 m szélességig AC11
kopó N aszfaltkeverékből 3,5 cm vastagságban terítve kopórétegként Zúzotkkő padka készítése gépi
erővel, tömörítéssel, kiegészítő kézi munkával, 10 cm vastagságban, 0,7 m szélességben, mészkő
zúzalékból

ssz. Számla sorszáma

Számla
szerinti tétel
nettó értéke
(Ft) 1.

Számla szerinti ÁFA tartalom (Ft) 2. Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 3.

Számla
szerinti tétel
nettó értéke
(Ft) 4.

1. ROAD-2020-13 14 881 889 4 018 110 18 899 999 0

Összesen 14 881 889 4 018 110 18 899 999 0

Visszaigényelt ÁFA összege
összesen Ft 0

Adott részcélra elszámolt
összeg összesen bruttó Ft
(levonva a visszaigényelt ÁFA
összesen összegét)

18 899 999

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...
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Sorszám 2 Sorszám 3 Sorszám 4 Sorszám 5

Támogatói okiratban
meghatározott cél
megnevezése

Fejlesztéssel
érintett utca

Támogatói okiratban
meghatározott cél
megnevezése

Fejlesztéssel
érintett utca

Támogatói okiratban
meghatározott cél
megnevezése

Fejlesztéssel
érintett utca

Támogatói okiratban
meghatározott cél
megnevezése

Megvalósítandó
célok részletes
bemutatása

Helyrajzi
szám

Megvalósítandó
célok részletes
bemutatása

Helyrajzi
szám

Megvalósítandó célok
részletes bemutatása

Helyrajzi
szám

Megvalósítandó célok
részletes bemutatása Számla összesen

Számla
szerinti
ÁFA
tartalom
(Ft) 5.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke (Ft)
6.

Számla
szerinti tétel
nettó értéke
(Ft) 7.

Számla
szerinti
ÁFA
tartalom
(Ft) 8.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke (Ft)
9.

Számla
szerinti tétel
nettó értéke
(Ft) 10.

Számla
szerinti
ÁFAtartalom
(Ft) 11.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke (Ft)
12.

Számla
szerinti tétel
nettó értéke
(Ft) 13.

Számla
szerinti
ÁFA
tartalom
(Ft) 14.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke
(Ft)15.

Számla
szerinti
tétel nettó
értéke (Ft)
16.

Számla
szerinti
ÁFA
tartalom
(Ft) 17.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke
(Ft)18.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 881 889 4 018 110 18 899 999

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 881 889 4 018 110 18 899 999

0 0 0 0 0

0 0 0 0 18 899 999
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III. 2.b) Egyéb kapcsolódó célok

Sorszám 1 Sorszám

Fejlesztéssel érintett
utca

Támogatói okiratban meghatározott cél
megnevezése

Fejlesztéssel érintett
utca

Helyrajzi szám Megvalósítandó célok részletes bemutatása Helyrajzi szám

ssz. Számla sorszáma Számla szerinti tétel
nettó értéke (Ft) 1.

Számla szerinti ÁFA
tartalom (Ft) 2.

Számla szerinti tétel
bruttó értéke (Ft) 3.

Számla szerinti tétel
nettó értéke (Ft) 4.

1. 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0

Visszaigényelt ÁFA összege összesen Ft 0

Adott részcélra elszámolt összeg összesen bruttó Ft (levonva a
visszaigényelt ÁFA összesen összegét) 0

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...
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Sorszám 2 Sorszám 3 Sorszám 4 Sorszám 5

Támogatói okiratban
meghatározott cél
megnevezése

Fejlesztéssel
érintett utca

Támogatói okiratban
meghatározott cél
megnevezése

Fejlesztéssel
érintett utca

Támogatói okiratban
meghatározott cél
megnevezése

Fejlesztéssel
érintett utca

Támogatói okiratban
meghatározott cél
megnevezése

Megvalósítandó
célok részletes
bemutatása

Helyrajzi
szám

Megvalósítandó
célok részletes
bemutatása

Helyrajzi
szám

Megvalósítandó célok
részletes bemutatása

Helyrajzi
szám

Megvalósítandó célok
részletes bemutatása Számla összesen

Számla
szerinti
ÁFA
tartalom
(Ft) 5.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke (Ft)
6.

Számla
szerinti tétel
nettó értéke
(Ft) 7.

Számla
szerinti
ÁFA
tartalom
(Ft) 8.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke (Ft)
9.

Számla
szerinti tétel
nettó értéke
(Ft) 10.

Számla
szerinti
ÁFAtartalom
(Ft) 11.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke (Ft)
12.

Számla
szerinti tétel
nettó értéke
(Ft) 13.

Számla
szerinti
ÁFA
tartalom
(Ft) 14.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke
(Ft)15.

Számla
szerinti
tétel nettó
értéke (Ft)
16.

Számla
szerinti
ÁFA
tartalom
(Ft) 17.

Számla
szerinti
tétel bruttó
értéke
(Ft)18.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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III. 2.c) Egyéb közvetlen költségek

Sorszám 1

Fejlesztéssel érintett utca Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése

Helyrajzi szám Megvalósítandó célok
részletes bemutatása

ssz. Számla sorszáma Számla szerinti tétel nettó
értéke (Ft) 1.

Számla szerinti ÁFA tartalom
(Ft) 2.

Számla szerinti tétel bruttó
értéke (Ft) 3.

1. 0 0 0

Összesen 0 0 0

Visszaigényelt ÁFA összege összesen Ft 0

Adott részcélra elszámolt összeg összesen bruttó Ft (levonva a
visszaigényelt ÁFA összesen összegét) 0
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III. 3. Elszámolásban szereplő adatok összegzése

1. Elsődleges célra fordított összeg összesen Ft: 18 899 999

2. Egyéb kapcsolódó célra fordított összeg összesen Ft: 0

3. Egyéb közvetlen költségre fordított összeg összesen Ft: 0

4. Összes elszámolt költség Ft: 18 899 999

5. Elnyert támogatás és elvárt önerő összege összesen a támogatói okirat szerint (beruházás
összköltsége) Ft: 17 647 059

6. Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körűen használták fel a kapott támogatást,
vagy nem biztosították a megfelelő mértékű önerőt) Ft: 0

Az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
1. Kedvezményezett önkormányzat nevére kiállított - a támogatás elszámolására benyújtást rögzítő záradékkal ellátott
- számlák, bizonylatok hiteles másolatát (a számla műszaki tartalmának részletezésére szolgáló számlarészletező vagy
egyéb dokumentum a támogatói okiratban meghatározott részcélok megvalósításának alátámasztására),
2. Fordított ÁFA tartalmú számlák esetén ÁFA analitikát, ÁFA bevallást, ÁFA megfizetéséről a bankszámlakivonatot
3. A kifizetést igazoló bankszámlakivonatok (pénztárbizonylatok) hiteles másolatait,
4. A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi - elektronikus - tulajdoni lapját,
5. A beruházást érintően keletkezett vállalkozási szerződések, megbízási szerződések, megrendelések és a hozzájuk
kapcsolódó részletes árajánlatok -építési beruházás esetén részletes munkanemenkénti árajánlatok/költségvetések
hitelesített másolatait,
6. A kivitelezés lezárásaként készített átadás-átvételi jegyzőkönyvet, eszközbeszerzés esetén a tételes átvételt igazoló
dokumentumot, szolgáltatás esetén az elvégzett munkát igazoló teljesítés igazolást,
7. Színes fényképes dokumentációt, fényképenkénti rövid leírással, amely beazonosítható módon mutatja be a
megvalósult célt/célokat,
8. A beruházáshoz szükséges használatbavételi engedély hitelesített másolatait,
9. Térképvázlatot, amely bejelölve tartalmazza, hogy mely út/járdaszakaszokat újították fel a támogatásból,
10. Visszafizetési kötelezettség esetén a támogatás és az ügyleti kamat visszafizetését igazoló bankszámlakivonat
hiteles másolatát,
11. Nyilatkozat arról, hogy a támogatott tevékenység műszaki tartalmának megvalósítására az önkormányzat nem vett
igénybe uniós vagy egyéb nemzeti támogatást (Kvtv. 3. melléklet II. 2. pont közös szabályok).
Az elszámoló adatlap aláírásával egyidejűleg nyilatkozunk arról, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, továbbá nyilatkozunk arról, hogy ellenőrzés esetén vagy egy esetleges utóellenőrzés alkalmával az
ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátjuk, különös
tekintettel (közbeszerzési kötelezettség esetén) a lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációjára.
Nyilatkozunk továbbá, hogy az önkormányzat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes
adatokat rögzített az ebr42 rendszerben és továbbított papír formában.

Dátum 2021.06.23. .................................... ....................................
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