
TOP-2.1.2-15-SB1 - Zöld város kialakítása
Zöld város kialakítása Máriapócson
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15732080-2-15

Statisztikai szám: 15732080-8411-321-16

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

732088

Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni
vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő neve:

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ország:

Magyarország

Helység

Máriapócs

Irányítószám

4326

Régio

Észak-Alföld

Megye

Szabolcs-Szatmár-Bere

Kistérség

Nyírbátori

Járás

Nyírbátori

Közterület:

Kossuth tér

Házszám: 2

Helyrajzi szám: 26/1

Helység

Máriapócs

Irányítószám

4326

Régio

Észak-Alföld

Megye

Szabolcs-Szatmár-Bere

Kistérség

Nyírbátori

Járás

Nyírbátori

Közterület:

Kossuth tér

Házszám: 2

Helyrajzi szám: 26/1

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Képviselő adatai

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Papp Bertalan

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

Polgármester

Telefon:

06-42/554-500

Telefon (mobil):

06-70/382-5256

Fax:

06-42/554-502

E-mail:

mariapocs@mariapocs.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Papp Bertalan

Beosztás:

Polgármester

Telefon:

06-42/554-500

Telefon (mobil):

06-70/382-5256

Fax:

06-42/554-502

E-mail:

mariapocs@mariapocs.hu

A projekt címe:

Zöld város kialakítása Máriapócson

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.10.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.10.31.

A projekt konzorciumban valósul meg? Nem
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom

Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A projekt keretében tervezett fejlesztés alapvető célja, hogy az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése erősödjön, a köz-
és a magánszektor beruházásai egymást támogatva, összehangolva kerüljenek megvalósításra, annak érdekében, hogy azok szinergikus hatást
fejtsenek ki a helyi, mikrogazdaság fejlődésére. Ezen beavatkozások együttesen a városi környezet megújításán túl, hozzájárulnak a helyi gazdaság
fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez. Az egyes projektelem tervezése során alapvető cél volt a a városi közterületek környezettudatos,
klímabarát megújítása. Cél a városi zöld környezet megteremtése, a beruházás egyes elemeinek gazdaságos fenntartásának támogatása. A projekt
keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra: A) zöld város kialakítása a) növényfelület, élőhelyek és
biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója - közpark rekonstrukciója A) zöld város kialakítása d) városi aktív
rekreációs zöldterületek - közpark rekonstrukciója B) I. gazdaságélénkítő tevékenység - c) alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi
önkormányzatai tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása gazdaságélénkítési céllal 1. kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek kialakítása és
az épület alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése - kereskedelmi pavilonok felújítása és közművesítése C) b) kereskedelmi és
szolgáltató terek kialakítása és az épület alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés - gazdasági épült építése Önállóan nem támogatható
választható tevékenységek: b) bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével g) teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (pl.: gyöngykavics,
murva, mulcs-borítású, stb.) sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása (murva, stabilizált zúzottkő vagy mulcs-borítással, egyéb vízáteresztő
burkolatokkal), teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem vízáteresztő burkolat cseréje vagy kiváltása céljából,
burkolatjavítás i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése stb.) 2. Az
önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő terület és épület megújítása kapcsán –
függetlenül a hasznosítás jellegétől – megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti
parkolóhelyek, amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, átalakításával történik. 6. A közbiztonság javítását, a fejlesztés
eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések. Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó
tevékenységek közül az alábbiak kerülnek megvalósításra: - Energiahatékonysági intézkedések - Szórt azbeszt mentesítése - nem releváns -
Akadálymentesítés - Nyilvánosság biztosítása - Partnerségi tervezés - Infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" elemek
megvalósítása A projekt keretében megvalósítani tervezett fejlesztés hozzájárul a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programjának 5 prioritásához, valamint a fejlesztés hozzájárul a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 5 indikátorának teljesüléséhez, ezzel közvetlenül hozzájárulva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programjának, illetve
Integrált Területi Programjának eredményes megvalósításához. A fejlesztés eredményeként megvalósuló beruházás jellege lehetőséget teremt a
település lakosságának foglalkoztatási helyzetének javítására, tekintettel arra, hogy a projekt keretében gazdaságélénkítő tevékenység is
megvalósításra került. A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá Máriapócs Város Önkormányzatának kötelezően tervezendő releváns
indikátorfejlesztéséhez. A beruházás költséghatékony módon, reálisan és takarékos módon került tervezésre. A projekt nem okozza az alacsony
státuszú lakosság arányának növekedését az akcióterületen és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság
koncentrációjának növekedéséhez. A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenység hosszú távú működtetése, fenntartása szakértői és
intézményi háttere biztosított. A beruházás az OP, a Felhívás, valamint a vonatkozó ITP céljainak elérése érdekében ERFA és ESZA-típusú (illetve
ERFA "soft" jellegű) fejlesztéseket egyaránt magában foglal. Az igényfelmérés széleskörű partnerségi együttműködésen alapult.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél
kódja és megnevezése)

A projekt illeszkedik Máriapócs Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjához az alábbiak szerint: I. A mélyszegénységben élők
és a romák esélyegyenlősége II. A gyermekek esélyegyenlősége III. A nők esélyegyenlősége IV. Az idősek esélyegyenlősége V. A fogyatékkal élők
esélyegyenlősége - Az „aktív idősödés” feltételeinek erősítése - A középületek nem teljesen akadálymentesítettek - Kulturális programok szervezése

Helység

Máriapócs

Irányítószám

4326

Régio

Észak-Alföld

Megye

Szabolcs-Szatmár-Bere

Kistérség

Nyírbátori

Járás

Nyírbátori

Közterület:

II. János Pál pápa tér

Házszám:

Helyrajzi szám: 490/1

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Igen

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 0

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt
helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok
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Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Helység

Máriapócs

Irányítószám

4326

Régio

Észak-Alföld

Megye

Szabolcs-Szatmár-Bere

Kistérség

Nyírbátori

Járás

Nyírbátori

Közterület:

Kossuth tér

Házszám: 1

Helyrajzi szám: 26/4

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Igen

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 0

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt
helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.06.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Projekt előkészítés - A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése: a) részletes szakmai megalapozó
tanulmány elkészítése: Az akcióterületi terv, zöld infrastruktúra-fejlesztési és –fenntartási akcióterv elkészítése. Az infrastrukturális beavatkozásokat
kiegészítő, a beruházás jelentőségét emelő, annak komplexitásához hozzájáruló „soft” programok feltételeinek kidolgozása, azon a témakör vagy
témakörök meghatározása, amelyek vonatkozásában a város programokat, akciókat tervez megvalósítani. b) műszaki tervdokumentációk
elkészítése: Az engedélyes tervdokumentációk, engedélyek, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentációk, valamint az ez
alapján készült tételes tervezői költségvetés elkészítése. c) közbeszerzés lefolytatása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 15 303 500

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.09.15.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Soft tevékenységek: az infrastrukturális beavatkozásokat végigkísérő "soft" tevékenységek megvalósítása.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 1 058 333
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Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma: 3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Építés kivitelezése 25%-os készültségi szinten A kivitelezés egy komplett, egymásra épülő munkafolyamatokból álló beruházás. A projektben foglalt
kivitelezést folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakszerű, minőségi kivitelezés érdekben (műszaki ellenőr). A kivitelezés első ütemeként a
kivitelezés 25%-os készültségi szintje valósul meg és kerül a műszaki ellenőr által ellenőrzésre.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 56 351 472

Mérföldkő sorszáma: 4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Építés kivitelezése 50%-os készültségi szinten A kivitelezés egy komplett, egymásra épülő munkafolyamatokból álló beruházás. A projektben foglalt
kivitelezést folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakszerű, minőségi kivitelezés érdekben (műszaki ellenőr). A kivitelezés második ütemeként a
kivitelezés 50%-os készültségi szintje valósul meg és kerül a műszaki ellenőr által ellenőrzésre.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 59 012 222

Mérföldkő sorszáma: 5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.04.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Építés kivitelezése 75%-os készültségi szinten A kivitelezés egy komplett, egymásra épülő munkafolyamatokból álló beruházás. A projektben foglalt
kivitelezést folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakszerű, minőségi kivitelezés érdekben (műszaki ellenőr). A kivitelezés harmadik ütemeként a
kivitelezés 75%-os készültségi szintje valósul meg és kerül a műszaki ellenőr által ellenőrzésre.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 56 351 472

Mérföldkő sorszáma: 6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Soft tevékenységek: az infrastrukturális beavatkozásokat végigkísérő "soft" tevékenységek megvalósítása.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 1 058 333

Mérföldkő sorszáma: 7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.08.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Építés kivitelezése 100 %-os készültségi szinten A kivitelezés egy komplett, egymásra épülő munkafolyamatokból álló beruházás. A projektben
foglalt kivitelezést folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakszerű, minőségi kivitelezés érdekben (műszaki ellenőr). A kivitelezés negyedik
ütemeként a kivitelezés 100%-os készültségi szintje valósul meg és kerül a műszaki ellenőr által ellenőrzésre.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 59 012 133

Mérföldkő sorszáma: 8

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2016.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Soft tevékenységek: az infrastrukturális beavatkozásokat végigkísérő "soft" tevékenységek megvalósítása.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 1 058 334
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Mérföldkövek

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Projekt előkészítettség

Mérföldkő sorszáma: 9

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2016.10.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Projektzárás: Ezen időpontra megtörténik a projekt keretében tervezett eszközök beszerzése is. A projekt kivitelezési munkáinak befejezését,
valamint az eszközbeszerzést követően a projekt teljes körű zárása fog megtörténni. A projekt zárására minden releváns költségnem esetében meg
fog történni a teljesítés.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 10 608 500

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

A projektmenedzsment szervezet kiválasztására a pályázat benyújtásáig még nem került sor.

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek
száma (fő):

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

Igényfelmérés/piackutatás Igen

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Igen

Integrált városfejlesztési stratégia Igen

Akcióterületi terv Nem

Környezeti hatásvizsgálat Nem

Kerékpárforgalmi hálózati Terv Nem

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Nem

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Nem

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Nem

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Igen

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Igen

Együttműködési program Nem

Épületenergetikai tanúsítvány Nem

Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület
védett értékeiről

Nem

Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről Nem

Egyéb dokumentumok Nem

Projekt előkészítettsége és megvalósításának ütemezése

A projekt vonatkozásában előzetes egyeztetések eredményeként és az ingatlanok megtekintése alapján került meghatározásra a fejlesztés műszaki
tartalma. A projekt megalapozottsága érdekében előzetes tervezői költségbecslés került összeállításra. Az egyes projektelemek kapcsán folyamatos
informális egyeztetések zajlottak és zajlanak jelenleg is az érintettekkel, a lakossággal. A többi megjelölt dokumentum a projektfejlesztés
időszakában kerül majd részletesen kidolgozásra. Jelen projekt keretében tervezett fejlesztés összhangban van a település stratégiai
dokumentumaiban foglalt célkitűzésekkel, az Integrált Településfejlesztési Stratégiával, támogatják a település hosszútávú céljainak megvalósítását,
elérését.
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Évszám

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

Évszám 2014 2015

Sajátos működési bevétel (Ft) 35 855
000

57 790
000

Mérlegfőösszeg (Ft) 1 988
070
000

2 158
328
000

Módosított pénzmaradvány (Ft) 346
667
000

62 504
000

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Igen Igen

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Bankszámlaszám - egységes

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. saját forrás 0 0,00%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,00%
II. egyéb támogatás 0 0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 259 814 199 100,00%
Projekt elszámolható költsége 259 814 199 100,00%

Költségek listája
Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Építéshez kapcsolódó költségek
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 177 484 960
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 47 920 939

Brutto egységár [Ft] 225 405 899
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 225 405 899
Elszámolható költség [Ft] 225 405 899
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 225 405 899

Részletezés
A projekt keretében megvalósuló kivitelezési munkálatok költségeit terveztük tervezői költségbecslés alapján. A tervezői költségbecslés tartalmazza a
szükséges kivitelezési anyag költségeket és a munkadíjat is. A kivitelezési munkálatok pontos költségének meghatározása a közbeszerzési eljárás
keretében történik.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 540 000

Brutto egységár [Ft] 2 540 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 540 000
Elszámolható költség [Ft] 2 540 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 540 000
Részletezés A hatályos szabályozásoknak megfelelően a kivitelezési munkálatokhoz műszaki ellenőri szolgáltatás díját terveztük, külső szolgáltató igénybevételével.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 540 000

Brutto egységár [Ft] 2 540 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 540 000
Elszámolható költség [Ft] 2 540 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 540 000
Részletezés A sorra bruttó 2.540.000,- Ft összegben került a tervezői művezetés költsége tervezésre.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11744058-15404084-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés Egyéb mérnöki szakértői díjak
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 190 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 51 300

Brutto egységár [Ft] 241 300
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 241 300
Elszámolható költség [Ft] 241 300
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 241 300

Részletezés
Rehabilitációs szakmérnök/szakértő (megvalósításhoz): A projekt sikeres megvalósítása érdekében a projekt megvalósítási fázisában rehabilitációs
szakmérnök/szakértő fogja a tervezett fejlesztés akadálymentesítési előírásoknak való megfelelését igazolni. Energetikai szakértő szakmérnök/szakértő
(megvalósításhoz): A projekt sikeres megvalósítása érdekében a projekt megvalósítási fázisában energetikai szakértő fogja a tervezett fejlesztés energetikai
előírásoknak való megfelelését igazolni. Ennek keretében a szakértő energetikai tanúsítványt fog készíteni az építési kivitelezés befejezését követően.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 5 380 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 1 452 600

Brutto egységár [Ft] 6 832 600
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 6 832 600
Elszámolható költség [Ft] 6 832 600
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 6 832 600

Részletezés
A hatályos szabályozásnak megfelelően a projekt sikeres megvalósításához kapcsolódóan engedélyes és kiviteli terveket kívánunk készíttetni külső
szolgáltatóval, melynek költségét terveztük be. Az engedélyes tervek készítésének költsége: 3.416.300,-Ft, a kiviteli tervek készítésének költsége: 3.416.300,-
Ft.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 500 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 135 000

Brutto egységár [Ft] 635 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 635 000
Elszámolható költség [Ft] 635 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 635 000
Részletezés Ezen a soron a települési zöld infrastruktúra hálózat felmérési, térképezési, fejlesztési- és fenntartási akcióterve került tervezésének költsége.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 120 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 32 400

Brutto egységár [Ft] 152 400
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 152 400
Elszámolható költség [Ft] 152 400
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 152 400

Részletezés
Rehabilitációs szakmérnök/szakértő (előkészítéshez): A projekt sikeres megvalósítása érdekében a projekt előkészítési fázisában rehabilitációs
szakmérnök/szakértő fogja a tervezett fejlesztés akadálymentesítési előírásoknak való megfelelését igazolni. Energetikai szakértő (előkészítéshez): A projekt
sikeres megvalósítása érdekében a projekt előkészítési fázisában energetikai szakértő fogja a tervezett fejlesztés energetikai előírásoknak való megfelelését
igazolni. Ennek keretében a szakértő energetikai tanúsítványt fog készíteni az építési kivitelezés megkezdését megelőzően.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 200 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 324 000

Brutto egységár [Ft] 1 524 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 524 000
Elszámolható költség [Ft] 1 524 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 524 000

Részletezés A projekt keretében külső szolgáltatóval kívánjuk elkészíttetni a megalapozó dokumentumot (igényfelmérés, kihasználtsági terv), melynek költségét terveztük
be.
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Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 850 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 769 500

Brutto egységár [Ft] 3 619 500
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 3 619 500
Elszámolható költség [Ft] 3 619 500
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 619 500
Részletezés A projekt keretében külső szolgáltatóval kívánjuk elkészíttetni az Akcióterületi Tervet, melynek költségét terveztük be.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés Közbeszerzési szakértő díja
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 540 000

Brutto egységár [Ft] 2 540 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 540 000
Elszámolható költség [Ft] 2 540 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 540 000

Részletezés A hatályos jogszabályoknak megfelelően a kivitelezési munkálatok vonatkozásában közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni külső szolgáltató
bevonásával, melynek költségével számoltunk.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Bekerülési érték
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 3 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 810 000

Brutto egységár [Ft] 3 810 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 3 810 000
Elszámolható költség [Ft] 3 810 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 810 000
Részletezés A sorra az eszközbeszerzés költsége került tervezésre bruttó 3.810.000,- Ft összegben.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 500 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 675 000

Brutto egységár [Ft] 3 175 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 3 175 000
Elszámolható költség [Ft] 3 175 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 175 000

Részletezés A projekt keretében bruttó 3.175.000,- Ft összegben tervezzük az infrastrukturális beavatkozások megvalósítását végigkövető "soft" tevékenységek, akciók
megvalósítását.

Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment költség
Megnevezés Projektmenedzsment költség
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 5 050 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 1 363 500

Brutto egységár [Ft] 6 413 500
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 6 413 500
Elszámolható költség [Ft] 6 413 500
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 6 413 500

Részletezés

A projekt teljes időtartama alatt külső szolgáltatóval kívánjuk elláttatni a projektmenedzsmenti feladatokat, melynek összegével számoltunk. A
projektmenedzsment feladatai az alábbiak lesznek: Előleg fizetési kérelem elkészítése, Kifizetési kérelem, Záró kifizetési kérelem elkészítése, A
Közreműködő Szervezet számára benyújtandó Időszakos Beszámolók és Záró Időszakos Beszámolók elkészítése, Felmerülő esetekben Támogatási
Szerződések módosításához szükséges dokumentációk összeállítása, felmerülő esetekben változás-bejelentési dokumentációk összeállítása, A fentebbiek
teljes körű hiánypótlása, Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel a pályázat megvalósítása érdekében, Egyéb a pályázat megvalósításával összefüggő
szakmai tevékenység ellátása (pl: külső vállalkozóval egyeztetés a projekt szakmai tartalmáról), Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, Egyéb
projektmenedzsmenti feladatok ellátása. A projektmenedzsment az alábbi szakértőkkel fog működni: 1 fő projektmenedzser 1 fő pénzügyi vezető 1 fő projekt
asszisztens
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Támogatást igénylő MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Zöld város kialakítása
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 303 150
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 81 850

Brutto egységár [Ft] 385 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 385 000
Elszámolható költség [Ft] 385 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 385 000

Részletezés

A kötelező nyilvánosság keretében a Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben foglaltakat
kívánjuk megvalósítani külső szolgáltató által 303.150,- Ft+27% ÁFA összegben. Ezen elemek megvalósítását terveztük: - Kommunikációs terv készítése -
Aloldal létrehozása - Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról - Sajtómegjelenések összegyűjtése - 1 db B tábla - C tábla - Kommunikációs célra
alkalmas fotódokumentáció készítése - Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról - Sajtómegjelenések összegyűjtése - TERKEPTER feltöltése a
projekthez kapcsolódó tartalommal

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
Bel- és csapadék-
vízvédelmi létesítmények
hossza

2018.11.01. 1,0000 1,0000 1,0000

Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO37)

2018.11.01. 1 1 1

Megújult vagy újonnan
kialakított zöldfelület
nagysága

2018.11.01. 1,0000 1,0000 1,0000

Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek
(CO39)

2018.11.01. 1,0000 1,0000 1,0000

Városi területeken
létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
(CO38)

2018.11.01. 1,0000 1,0000 1,0000
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