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PÁLYÁZATI ADATLAP

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
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Kitöltési útmutató a pályázati adatlaphoz
A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a
pályázati adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez, és kitöltéséhez

Formai követelmények










A pályázatot magyar nyelven, elektronikus úton, pályázati adatlap formájában, valamint az
adatlap végén található Nyilatkozat postai úton történő kézbesítésével szükséges benyújtani.
A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázati adatlap
kitöltése kizárólag a Magyar Államkincstár által rendszeresített kitöltő program
alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.allamkincstar.gov.hu/
honlapról. A pályázat a fentiektől eltérő módon történő benyújtása esetén a pályázatot a
támogató érdemi elbírálás nélkül elutasítja, ezen hiba hiánypótlás tárgyát nem képezheti.
Kérjük, hogy a pályázati adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen
érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A pályázati adatlapot hiánytalanul, minden
kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell
benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a pályázati adatlap egy adott kérdése nem
vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a megfelelő helyen a „pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést bevezetni.
Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az
írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelő csak a karakterszámon belül
meghatározott tartalmat veszi figyelembe. Az elektronikus kitöltő program használata
esetében figyeljen arra, hogy a maximális karakterszám elérését követően nem lehet további
karaktert beilleszteni.
A pályázati adatlapot és a hozzá tartozó, előírt mellékleteket szintén elektronikus úton,
illetve az adatlap végén található nyilatkozat hitelesen aláírt, eredeti példányát postai úton
szükséges benyújtani.
A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a projekt értékelése során, a
támogatásban részesülő projektek esetében a Támogatási Szerződés mellékletét képezik,
alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során.
A pályázathoz kizárólag olyan dokumentum csatolható, amelyet a kiírás szerint be kell, vagy
be lehet nyújtani.

A pályázati csomag tartalma:
- pályázati felhívás;
- pályázati útmutató;
- pályázati adatlap.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázatra kizárólag a Pályázati
felhívásban és az útmutatóban előírtak az irányadók.
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1. A pályázó szervezet bemutatása
1.1 Pályázó alapadatai:
A pályázó teljes megnevezése
Adószám/adóazonosító/technikai szám:
Gazdálkodási formája (GFO kód):
Költségvetési törzsszám
Számlavezető pénzintézet neve:
Fizetési számlaszáma:
Adóerő-képesség (Ft/fő, 2015):
A pályázó település maximális támogatási intenzitása
Pályázó ÁFA-levonási joga
1.2. Pályázó székhelye:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
1.3. Pályázó postai címe (ha nem azonos a székhellyel):
Település
Irányítószám:
Utca, házszám:
Postafiók:
1.4. Pályázó hivatalos képviselőjének adatai 1. (a pályázó által hitelesítve):
Pályázó hivatalos képviselőjének neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
1.5. Pályázó hivatalos képviselőjének adatai 2. (a pályázó által hitelesítve):
Pályázó hivatalos képviselőjének neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
1.6. Kapcsolattartó 1 adatai (valamennyi, a pályázathoz kapcsolódó kommunikáció a kapcsolattartók e-mail
címén keresztül kerül lebonyolításra):
1. Kapcsolattartó neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
1.7. Kapcsolattartó 2 adatai (valamennyi, a pályázathoz kapcsolódó kommunikáció a kapcsolattartók e-mail
címén keresztül kerül lebonyolításra):
2. Kapcsolattartó neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
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2. A projekt bemutatása
2.1. A projekt megnevezése (Terjedelem: max. 500 karakter):

2.2. A projekt megvalósulásának helye(i):
Irányítószám
Járás
Település
Utca / utcák neve
Járás besorolása kedvezményezettség szempontjából
Település besorolása kedvezményezettség szempontjából

2.3. A projekt időbeli ütemezése
A projekt tervezett megkezdésének időpontja (év, hó, nap):
A projekt tervezett befejezésének időpontja (év, hó, nap):
A projekt megvalósulásának időtartama (hónap)

2.4. A projekt céljának bemutatása, a megvalósítás szükségességének részletes indoklása, a megvalósítás
érdekében tervezett fejlesztések és tevékenységek bemutatása, főbb projektrészek/ projektütemezés szerinti
bontásban (Terjedelem: max.3500 karakter):

2.5. A fejlesztések összesített adatai
Újonnan kialakított szilárd burkolatú belterületi útszakasz, összesen (m)
Felújított szilárd burkolatú utak hossza, összesen (m)
Megvalósított közlekedésbiztonsági elemek száma, összesen (db)
Kihelyezésre kerülő jelzőtáblák száma, összesen (db)
Az útburkolati jelekkel felfestett útszakaszok hossza, összesen (m)
Újonnan kialakított, vagy korszerűsített buszöblök száma, összesen (db)
Fejlesztett járdák hossza, összesen (m)
A fejlesztéssel érintett útszegély hossza, összesen (m)
A fejlesztéssel érintett kerékpársáv hossza, összesen (m)
Kihelyezésre kerülő kerékpártámaszok száma, összesen (db)
A fejlesztés révén megvalósult vízelvezetés hossza, összesen (m)
2
A fejlesztés révén megvalósult zöldsáv felülete, összesen (m )
Ültetett fák száma, összesen (db)
2.5.1. Tervezett utcák főbb adatai (A 2.5.1. tábla a pályázó által igényelt mennyiségben áll rendelkezésre, így a
2. utca adatai a 2.5.2. táblában, a 3. utca adatai a 2.5.3. táblában, stb. kerülnek rögzítésre)
1. utca megnevezése
A fejlesztés jellege
Az útfejlesztés által érintett településrész(ek) lakosságszáma
Szelvényszám ("0+000 - 9+999" formátumban):
Érintett helyrajzi számok
A fejlesztéssel érintett út hossza (m)
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A fejlesztéssel érintett út szélessége (m)
2
A fejlesztéssel érintett út területe (m )
A fejlesztéssel érintett út jellege a hatályos településszerkezeti terv szerint
A tervezett út jellemző épülő pályaszerkezete
Szerkezeti réteg
Kopóréteg
1. aszfalt kiegyenlítő-, kötő- vagy alapréteg (ha van):
2. aszfalt kiegyenlítő-, kötő- vagy alapréteg (ha van):
1. útalap réteg:
2. útalap réteg (ha van):
Fagyvédő réteg:

vastagság (cm)

anyaga

A tervezett járda, parkolóhelyek jellemző szerkezete
1. réteg típusa
2. réteg típusa
… réteg típusa
Forgalomtechnika, kerékpárforgalmi létesítmények, vízelvezetés, zöldsáv bemutatása
Kihelyezésre kerülő jelzőtáblák száma (db):
Az útburkolati jelekkel felfestett útszakasz hossza (m):
A felfestés módja (pl.: tartós, thermoplast, vagy egyéb)
Tervezett útszegély hossza (m)
Tervezett kerékpársáv hossza, szélessége
Tervezett kerékpártárolók, támaszok száma (db)
A tervezett vízelvezetés módja
Zöldsáv létesítése
Ültetett fák száma (db):
2.6. A projekt előkészítettségének bemutatása.
A projekt jogi, műszaki és társadalmi szempontú előkészítettségének bemutatása kitérve minden fejlesztéssel
érintett utcára (pl.: tulajdonviszonyok, engedélyek, szolgáltatói és kivitelezői ajánlatok, igényfelmerések, stb.)
(Terjedelmi korlát: max. 1500 karakter)

2.7. A projekt kapcsolódása egyéb fejlesztésekhez
A projekt közvetlen és/vagy közvetett kapcsolódásainak ismertetése, már korábban megvalósított
beruházás(ok)hoz, vagy olyan tervezett fejlesztés(ek)hez, melye(ke)t uniós, hazai, vagy saját forrásból tervez
megvalósítani a projektgazda. (Különös tekintettel a jelen, 2014-2020-as programidőszakban pozitív támogatási
elbírálásban részesült vagy már támogatási szerződéssel rendelkező projektek bemutatására.)
Kérjük, az esetleges kapcsolódást minden fejlesztéssel érintett utca esetében mutassa be.
(Terjedelmi korlát: max.1500 karakter)

2.8 A projekt illeszkedése Pest megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához
(A projekt hogyan segíti elő a Pest Megyei Területfejlesztési Program megvalósítását, a területi kiegyenlítődést, a
megye versenyképességének javítását.) (Terjedelmi korlát: max.1500 karakter)
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2.9. A projekt megvalósításának kockázatai
(A projekt megvalósítását veszélyeztető kockázatok és azok elhárítására szolgáló intézkedések rövid bemutatása)
(Terjedelmi korlát: max.1500 karakter)

2.10. A projekt társadalmi-gazdasági hatásai
(pl.: Miként javítja a projekt a munkába járás körülményeit, miként javul a közszolgáltatások elérhetősége, kitérve
a projektben közreműködő partnerekre, stb.) (Terjedelmi korlát: max. 1500 karakter)

2.11. A projekt fizikai, környezeti fenntarthatósága és esélyegyenlőségre gyakorolt hatása - amennyiben
releváns
(Környezeti fenntarthatósági valamint esélyegyenlőségi szempontok (pl.: akadálymentesítés, stb.)
figyelembevételének bemutatása a projekttevékenység során) (Terjedelmi korlát: max.1500 karakter)

2.12. Pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos adatok: az üzemeltetési és fenntartási kötelezettség
teljesítésének ismertetése (max. 500 karakter)

3. A projekt költségvetése
3.1. A projekt forrásainak összetétele
A forrás megnevezése
A
A támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás
B
Saját forrás összege
B1
a támogatást igénylő saját hozzájárulása
B2
hitel
B3
partnerek hozzájárulása
B4
egyéb
C
Projekt összes forrása (C=A+B)

összeg (Ft)

%

megjegyzés

100

3.2. A projekt teljes tervezett költségvetésének tételes bemutatása
Költség-kategória

legördülő lista
tételei:

Költségtétel, beszerzés megnevezése

A
Nettó
érték
(Ft)

Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő
kiépítése, felújítása, korszerűsítése

1. Építési tevékenység
Az út műtárgyainak felújítása,
korszerűsítése, a csapadékvízelvezetés költsége
Az út tartozékainak felújítása,
korszerűsítése kapcsán például
akadálymentesítés, jelzőtáblák,
jelzőlámpák telepítése, cseréje
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B
ÁFA tartalom
(Ft)

C=A+B
Bruttó
érték
(Ft)

D
Levonható,
visszaigényelhető
ÁFA összege (Ft)

E
Elszámolható
költség (Ft)

Forgalomtechnikai létesítmények
felújítása, például
közlekedésbiztonsági elemek
Eszközbeszerzés költségei,
amennyiben az az eszköz az út
tartozékának minősül
Közterület rendezés, zöldfelület
létesítése
Autóbusz fordulók kialakítása
Közvilágítás kiépítése
1. Építési tevékenység Összesen
2. Projekt előkészítési,
tervezési költségek

2. Projekt előkészítési,
tervezési költségek Összesen
3. Közbeszerzési
eljárások költségei

3. Közbeszerzési
eljárások költségei Összesen
4. Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége
4. Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége Összesen
5. Projektmenedzsment
költsége

5.
Projektmenedzsment
költsége - Összesen
6. Tájékoztatás,
nyilvánosság költsége

Pályázati dokumentáció
összeállításának költségei; Műszaki
tervdokumentációk elkészítésének
költségei; tervezési és engedélyezési
költségek; hatósági eljárások
költségei;

Közbeszerzési dokumentáció
összeállítása; közbeszerzési
tanácsadó költsége; közbeszerzési
eljárás költsége

Személyei jellegű ráfordítás, utazási
költségek, a projektmenedzsmenthez
kapcsolódó iroda-, eszköz és
immateriális javak bérleti költsége,
kapcsolódó anyag- és kis értékű
eszközök költsége, kapcsolódó
szakértői szolgáltatás díja.

Tájékoztató táblák elkészíttetése és
kihelyezése;
Sajtómegjelenés költsége;
Nyitó- és zárórendezvény költsége.

6. Tájékoztatás,
nyilvánosság költsége Összesen
1.-6. Mindösszesen

3.3 A projekt költségelemeinek részletes szöveges bemutatása és indoklása
(A beruházás fajlagos mutatói a tervezői költségbecslés/költségvetés alapján reális piaci áron kerültek
megtervezésre. A pályázati felhívásban rögzített belső arányokra való megkötések betartásra kerültek. Indokolt,
reális, piaci áraknak megfelelően tervezett költségelemek kerültek betervezésre.) (Terjedelmi korlát: max.3000
karakter)
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4. A projekt tervezett eredményeinek részletezése
A tervezett fejlesztés(ek)nek az alábbi indikátor(ok) teljesüléséhez hozzá kell járulnia:
Kulcsindikátor neve
Mértékegység
Célérték
Projektzáráskor
Szilárd burkolattal újonnan ellátott belterületi utak hossza
km
Felújított, szilárd burkolattal rendelkező belterületi utak hossza km
Ezen kulcsindikátorok közül legalább az egyik esetében kötelező vállalást tenni.
A Pályázati Adatlapon jelölni szükséges a vállalt célértéket, a projekt lezárásaként pedig
teljesítésigazolás szükséges a megvalósult indikátorértékről.
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Nyilatkozatok

Alulírott ………………………………………………………………………………., mint a pályázó szervezet aláírásra jogosult
személy(ek) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy











a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
a pályázat benyújtásakor nincsen olyan elbírálás alatt álló pályázatunk, amely magában foglalja a
projekt egészét vagy egyes tevékenységeinek támogatását;
az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
az általam képviselt szervezet tekintetében az Áht. 48/B §-ában és 50.§-ában meghatározott
követelményeknek megfelelek;
nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás
céljának megvalósulását meghiúsítja;
a Támogató által előírt biztoséko(ka)t rendelkezésre bocsátom legkésőbb a Támogatási Szerződés
megkötéséig. Tudomásul veszem, hogy a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló
kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.a támogatással fedezett költségek
tekintetében általános forgalmi adó visszaigénylési, levonási jogosultsággal nem rendelkezem /
rendelkezem
a pályázó szervezet megfelel az Ávr. 82. §- szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek,
jelen projektcélra a pályázat benyújtását megelőző 3 évben az európai unió által társfinanszírozott,
illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesültem;
az általam képviselt pályázó szervezetnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból
eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;

Hozzájárulok:
 ahhoz, hogy a pályázat nyertessége esetén az általam képviselt pályázó szervezet megnevezése, a
támogatás tárgya és összege, a támogatott projekt megvalósulási helye nyilvánosságra kerüljön;
 a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a
pályázati kiírásban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez;

Kelt: …………………….., 2017……………

.................................................................
Aláírás P.H.

