Iktatószám:
Kedvezményezett neve: Rábapatona Község
Önkormányzata
Projekt címe: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés Rábapatona községben
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-GM1-201600001

T ámog atá si Sz erz őd é s
amely létrejött
egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, mint
közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)
Postacím: 9022 Győr, Czuczor G. u. 26.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Brigitta irodavezető, Kanozsainé dr. Balogh Judit
osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41
másrészről Rábapatona Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Postacím: 9142, Rábapatona, Kossuth Lajos utca 18.
Székhely/Lakcím: 9142, Rábapatona, Kossuth Lajos utca 18.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám) /ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői
igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 727848
Adószám/adóazonosító jel: 15727842-2-08
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10033001-00348782-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár-Nagy Béla Zoltán polgármester
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1.

Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül
TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé,
melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016.04.06.
napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint,
amelyet a Támogató 2019. január 21. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.
A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai,
amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is,
ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2.

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
2.1.
A Szerződés tárgya a Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatona községben
című és TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak
mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása.
2.2.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet
Rábapatona 871, 913, 1087/1, 1087/2, 02, 838, 839, 837, 886/2, 886/1, 1086, 931/1, 1016, 957 hrsz
alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a
helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg,
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési
eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
2.3.
A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben
foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.4.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhető.
3.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. év 03. hó 01 nap.
3.2.

Költségek elszámolhatóságának kezdete1

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01.nap.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 05. hó 31 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év 08. hó 29. nap.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.

1

A nem releváns rész törlendő.

4.
4.1.

A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege
A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 55 079 494 Ft, azaz ötvenötmillió-hetvenkilencezer-négyszázkilencvennégy
forint.
4.2.

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 54 493
négyszázkilencvenháromezer-nyolcszáznegyvenöt forint.

845

Ft,

azaz

ötvennégymillió-

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.
4.3.

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.
4.4.

A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 54 493 845 Ft,
azaz ötvennégymillió-négyszázkilencvenháromezer-nyolcszáznegyvenöt forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.
4.5.

Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási
összeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 54 493 845 Ft, azaz ötvennégymilliónégyszázkilencvenháromezer-nyolcszáznegyvenöt forint.
Tag neve

1.

Rábapatona Község
Önkormányzata

Elszámolható
költség

Támogatási
összeg

Igényelhető
előleg
intenzitása

Maximálisan
igényelhető
előleg

54 493 845

55 079 494

100 %

54 493 845

4.5.2 Kifizetési igénylés
A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt
költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott
támogatásból2
54 493 845 Ft, azaz ötvennégymillió-négyszázkilencvenháromezer-nyolcszáznegyvenöt forint
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
5.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
7.

Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti
biztosítéko(ka)t nyújtja.
A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.
8.

Egyéb rendelkezések

Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok,
szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a
kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási
kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak
adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is
szükséges a vállalást megtennie.
9.

Záró rendelkezések

9.1.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et,
és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi,
hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés
és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül
módosulnak.
9.2.
A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával
egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
2

Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

9.3.
A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben
a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.
9.4.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
9.5.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
9.6.
A
Kedvezményezett
képviseletében
aláíró
személy(ek)
kijelenti(k)
és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k)
részéről
a
Szerződés
megkötéséhez
szükséges
felhatalmazásokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem
adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………
Kedvezményezett
Rábapatona Község Önkormányzata

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Rábapatona, 2019. év ………… hónap …
napján.

Kelt Győr, 2019. év ………… hónap … napján.

Mellékletek:
1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata
Támogatást
igénylő

Költségkategóri
a

Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektelőkészít
és költségei

Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektelőkészít
és költségei

Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat

Költségtípus
Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei
Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

Megnevezés

Mennyiség

Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Műszaki
dokumentáció

1 db

1 417 323

382 677

1 800 000

Felhívás által
elvárt
tanulmányok,
vizsgálatok

1 db

610 236

164 764

775 000

Projektelőkészít
és költségei

Közbeszerzési költségek

Közbeszerzés
költsége

1 db

418 918

91 508

510 426

Projektelőkészít
és költségei

Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség

Hatósági díjak

1 db

140 000

0

140 000

Építéshez kapcsolódó
költségek

Építéshez
kapcsolódó
költségek

1 db

38 804 668

10 477 260

49 281 928

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások költségei

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

2 db

59 055

15 945

150 000

Projektmenedzsmenthez
igénybevett szakértői
szolgáltatás díja

Projektmenedzs
menthez
igénybevett
szakértői
szolgáltatás díja

1 db

1 004 776

271 289

1 276 065

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek
Szakmai
tevékenységekh
ez kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
Projektmenedzs
ment költség

Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat

Szakmai
tevékenységekh
ez kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
Szakmai
tevékenységekh
ez kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

Műszaki ellenőri
szolgáltatás
költsége

1 db

401 910

108 516

510 426

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

1 db

39 370

10 630

50 000

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

Felhívás által
elvárt
tanulmányok,
vizsgálatok

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektelőkészít
és költségei

54 493 845
1 db

461 141

124 508

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Összesen:

585 649

585 649
55 079 494

…………………
Rábapatona Község Önkormányzata

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Rábapatona,2019. év …… hónap … napján.

Kelt: Győr, 2019. év ………… hónap … napján.

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata

Források

(Ft)

I. Saját forrás

0

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása

0

I/2. partnerek hozzájárulása

0

I/3. bankhitel

0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás

0

II. egyéb támogatás

0

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás

54 493 845

Projekt elszámolható költsége

54 493 845

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása

585 649

Projekt teljes költsége összesen

55 079 494

…………………
Rábapatona Község Önkormányzata

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Rábapatona,2019. év …… hónap …
napján.

Kelt: Győr, 2019. év ………… hónap … napján.

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata
Mérföldkő
eléréséne
k tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

1

2020.03.01

Engedélyezési tervdokumentáció és szükséges hatástanulmányok elkészítésVízjogi-létesítési engedély megszerzése, amely magában foglalja az egyes
kivitelezési munkákhoz szükséges kiviteli-engedélyezési tervek beszerzését is.
Ezek a tervek olyan módon és szinten kerülnek elkészítésre, mely biztosítani
fogja a projekt által tervezett kivitelezési munkák eredményes és kellő minőségű
munkák létrejöttét. Ezen cél elérése érdekében a tervező és a kivitelező között
folyamatos szakmai kommunikáció fog megvalósulni. Nyilvánosság és honlap
szerkesztése. TVT szakvélemény beszerzése. A beruházással érintett ingatlanok
Rábapatona Község Önkormányzatának tulajdonában vannak, per-és
igénymentes ingatlanok így a tulajdonviszony rendezése nem releváns.
Mérföldkő becsült költség igénye: 2.765.000 Ft

2

2020.09.01

Közbeszerzési szakértő díja, Közbeszerzési hirdetmény hatósági díja,
Projektmenedzsment 1. részszámla. Mérföldkő becsült költség igénye: 829.443
Ft

3

2020.12.31

Kivitelezési költségek 50 százalékos készültség szerinti elvégzése, Műszaki
ellenőrzés 1. részszámla, Projektmenedzsment 2. részszámla, Első
szemléletformáló akció lebonyolítása. Mérföldkő becsült költség igénye:
25.215.193 Ft

4

2021.04.30

Kivitelezési költségek 100 százalékos készültség szerinti elvégzése, Műszaki
ellenőrzés 2. részszámla, Projektmenedzsment 3. részszámla, Használatba
vételi eljárás megindítása. Mérföldkő becsült költség igénye: 25.215.193 Ft

2021.05.31

Projektmenedzsment 4. részszámla, Záró szemléletformáló akció lebonyolítása,
nyilvánossághoz kapcsolódó sajtóközlemény kibocsátása, nyilvánossághoz
kapcsolódó zárórendezvény lebonyolítása, használatba vételi engedély
megszerzése. Mérföldkő becsült költség igénye: 469.016 Ft

Mérföldkő
sorszáma

5

…………………
Rábapatona Község Önkormányzata

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Rábapatona,2019. év …… hónap …
napján.

Kelt: Győr, 2019. év ………… hónap … napján.

4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata
Mérföld
kő
sorszá
ma

5.

Eredmén
y
megneve
zése

Eredmény leírása

Belterületi
bel- és
csapadék
víz
elvezető
rendszer
megvalósí
tása és
rekonstru
kciója

A projekt szempontjából releváns műszaki-szakmai eredmények és azok indokoltsága az
alábbiak szerint foglalhatóak össze. A fejlesztés eredményeként megvalósul Rábapatona
belterületén a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, felújítása, annak érdekében, hogy
képes legyen ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő
kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok mentén, továbbá csapadékvíz okozta
károk megelőzése, a csapadékvíz- gazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével. A
műszaki, kivitelezési tervek költség és munkaerő igényé, illetve elkészítése a tervezőkkel
való egyeztetések eredményeképpen a vízjogi engedélyeztetés folyamatába, azzal
egyidejűleg kerülnek kimunkálásra. Ezek a tervek olyan módon és szinten kerülnek
elkészítésre, mely biztosítani fogja a projekt által tervezett kivitelezési munkák eredményes
és kellő minőségű munkák létrejöttét. Ezen cél elérése érdekében a tervező és a kivitelező
között folyamatos szakmai kommunikáció fog megvalósulni. Ennek megfelelően a
következő műszaki-szakmai tevékenységek kerülnek kivitelezésre a fejlesztés által:
vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukció; övárok-rendszer és gyűjtőakna létesítése;
zöld infrastruktúrák létesítése. Az eredmény egyéb nem számszerűsíthető tulajdonságai,
ami közvetve hozzájárul a település fejlesztéséhez az esélyegyenlőség biztosításához,
népességmegtartó településfejlesztéshez, turizmus infrastrukturális feltételeinek
fejlesztéséhez, tehát összességében az élhetőbb települési környezet kialakításához való
hozzájárulása fejlesztés eredményeképpen jelentős. A rendezett csapadékvíz elvezetés
további gazdasági hatásokat is indukálhat, növelheti az érintett településrészre betelepülő
vállalkozások, gazdálkodó szervezetek számát a jövőben.

Eredmény
számszerű
síthető
célértéke

Eredmény
számszer
űsíthető
célértéké
nek
mértékeg
ysége

Az eredmény
nem
számszerűsí
thető, egyéb
tulajdonsága

3084

méter

Nem releváns.
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Rábapatona Község Önkormányzata

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Rábapatona,2019. év …… hónap … napján.

Kelt: Győr, 2019. év ………… hónap … napján.

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:
Monitoring mutató
megnevezése
Bel- és
csapadékvízvédelm
i létesítmények
hossza
Bel- és
csapadékvízvédelm
i létesítmények
hossza
Bel- és
csapadékvízvédelm
i létesítmények
hossza
Bel- és
csapadékvízvédelm
i létesítmények
hossza
Bel- és
csapadékvízvédelm
i létesítmények
hossza
Bel- és
csapadékvízvédelm
i létesítmények
hossza

Bázisérték
dátuma

Bázisé
rték

Cél dátuma

Cél
változás

Cél
összváltoz
ás

Cél
kumulál
t

2019.03.01

0

2021.05.31

3 084

3 084

3 084

2022.05.31

0

0

3 084

2023.05.31

0

0

3 084

2024.05.31

0

0

3 084

2025.05.31

0

0

3 084

2026.05.31

0

0

3 084
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6. sz. melléklet
BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS

…………………
Rábapatona Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Rábapatona, 2019. év ………… hónap … napján.

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata
Támogatást
igénylő
Rábapatona
Község
Önkormányzata

Beszerzés tárgya

Becsült nettó érték

Építés

38 804 668

Közebszerzési
eljárás típusa
Uniós
ért.határ- nyílt
(Kbt.2015)

Megjegyzés
Nem releváns

…………………
Rábapatona Község Önkormányzata

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Rábapatona,2019. év …… hónap …
napján.

Kelt: Győr, 2019. év ………… hónap … napján.

9. sz. melléklet
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívásban foglaltakkal
összhangban van a Rábapatonán megvalósítandó környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés. A projekt
közvetlen célja, hogy belterületi csapadékvíz elvezető rendszer képes legyen ellátni a nagy intenzitású,
megnövekedett csapadékmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését az érintett közútszakaszok
mentén, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett
területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése. A tervezett beruházás
számos további célok megvalósításában közreműködik, melyek megvalósulása az önkormányzatot,
lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt pozitívan érinthet: • jelentős anyagi károk kivédése;
• a belterületi létesítményeket veszélyeztetettségének megszüntetése; • a településrészben az
életminőség javulása. A Pályázati felhívás 3.1.1., az önállóan támogatható tevékenységek pontjának
megfelelően a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a
csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével valósul meg, a csapadékvíz okozta károk
megelőzésével. A belterületet védő övárok-rendszer, gyűjtőakna létesítése szintén betervezett a
fejlesztés keretén belül. További tervezett fejlesztés a zöld infrastruktúrák építésével megvalósítható
tető-csapadék víz gyűjtése a polgármesteri hivatal esetében. A Pályázati 3 / 13 felhívás 3.1.2. Önállóan
nem támogatható, választható tevékenységek pontjának megfelelően az alábbi tevékenységek
kerülnek megvalósításra: • csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során
sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú
burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése. • Keresztező műtárgyak kiépítése,
átépítése, felújítása, rekonstrukciója A Pályázati felhívás 3.1.4. Nem támogatható tevékenységek
pontjánál részletezett tevékenységek közül nem valósul meg egyik sem a projekt keretén belül. A
Pályázati felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek az alábbiaknak megfelelően teljesülnek: Rábapatona
Község Önkormányzata vállalja, hogy a fejlesztés során legalább egy önállóan támogatható
tevékenységet megvalósít, a fejlesztés illeszkedik a területi adottságokhoz és figyelembe veszi a
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet. A vízjogi hatósági engedélyezést legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki
előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez csatolni fogja. Nyilatkozatot nyújt be, hogy a projekt
környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A tervezéskor
figyelembe kerülnek a következő szempontok: megfelelő méretre történő méretezés, csak helyben,
illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többlet vizek kerüljenek elvezetésre.
Rábapatona Község Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, mely csatolásra
kerül, illetve a fejlesztés során betartja a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, a
fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket. Továbbá eleget tesz a projekt megvalósítása során a hatályos
jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, megvalósítja a
kötelező szemléletformáló akciókat, melyben különös hangsúlyt helyez a vizek helyben tartásának
fontosságára való figyelemfelhívásre és az ehhez tartozó gyakorlati megoldások bemutatására,
valamint a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívásra. A költséghaszon elemzés,
illetve a Települési Vízkárelhárítás Terv, Integrált Településfejlesztési Stratégia csatolása, illetve a
szimulációs modellezés végrehajtása a projektméret miatt nem releváns. Jelen pályázat keretében
csatolásra kerül továbbá a bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli

forrásfeltöréssel összefüggő káreseményeket igazoló dokumentációk (vis maior igénylések, fotó
dokumentáció, jegyzőkönyvek). A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai
mellékletekben foglaltak alapján a pályázat megfelel a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található,
alábbi tartalmi értékelési szempontoknak: A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés
a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A projekt műszaki tartalma
illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor
érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és az megfelelően bemutatásra került (területi adottságok és
kapcsolódások a VGT releváns részeihez). A helyzetértékelés megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés
által érintett terület általános bemutatását, vízrajzát (felszíni és felszín alatti vízbázisok, vízháztartási
viszonyok) geomorfológia, geológiai, hidrogeológia, éghajlati (csapadékok), valamint ökológiai
viszonyainak bemutatását (NATURA 2000, védett természeti területek, védett fajok). A megvédett
területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt elszámolható költségét. A fejlesztés
a felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területeken lévő települést is érint (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján). Magas talajvízállású
vagy fakadóvizes területet is érint a fejlesztés. Megállapítható, hogy a tervezett műszaki megoldások
alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák
megoldására megfelelően reagál. A tervezett beavatkozás rendszerbe integráltan valósul meg, azaz a
beruházás a település egészére vagy jól lehatárolt részére kiterjedő környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési tervhez illeszkedő elem, vagy országos hálózat rendszeréhez tartozó lokális elem. A
fejlesztés a természetben bekövetkező vagy ésszerűtlen emberi beavatkozások által kiváltott
változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához, vagy csökkentéséhez járul hozzá.
A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, gyakorisága, okozott kárértéke,
a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési igény
megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt. Az infrastrukturális beruházások mellett a kötelező
szemléletformáló, tájékoztató programokat is betervezte és ezek bemutatott tartalma szakmailag
megfelelő. Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben részesíti az alkalmazott
műszaki megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést; lehetővé téve a területi beszivárgás
elősegítését. (Magas talajvízállású területeken nem releváns.) A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP
más intézkedéseinek projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez és az illeszkedés
bemutatásra került. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi,
műszaki háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő
megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket.
Támogatást igénylő vállalja helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonását a kivitelezési munkákba. A
beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A támogatási
kérelemben szereplő indikátorvállalás összhangban áll a fejlesztés bemutatott tartalmával. A
kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz.
A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak alapján a
pályázat nem megfelel a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található, alábbi tartalmi értékelési
szempontoknak: A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt
elszámolható költségét. 78/2008 (IV.3.) Korm. rendelet 4. § szerint kijelölt természetes fürdőhelyet
érint a fejlesztés. A tervezett fejlesztés több települési önkormányzat összefogásával, konzorciumban
valósul meg. A fejlesztés a rendezési terv szerinti gazdasági területfelhasználású terület védelmére is
irányul. A Megalapozó dokumentum, a Projekt adatlap és egyéb szakmai mellékletekben foglaltak
alapján a pályázat nem releváns a Pályázati felhívás 4.4. pontjában található, alábbi tartalmi értékelési
szempontoknak: A tervezett fejlesztés illeszkedik a település Integrált Településfejlesztési

Stratégiájának célrendszeréhez, amennyiben a település rendelkezik ilyen dokumentummal.
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz A tervezett fejlesztés
illeszkedik-e a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program (GYMS MTP) releváns
prioritásaihoz és intézkedéseihez, továbbá a megyei Integrált Területi Program (ITP) céljaihoz? A
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) célja az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as
fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus céllal összhangban a települések
belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése,
környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. A projekt a
jogszabályi környezet vonatkozásában bemutatottak szerint összhangban van az operatív programmal.
Eredményeként maradéktalanul megvalósul a csapadékvíz belterületről való biztonságos
elvezetésének érdekében a vízkárokkal veszélyeztetett területeken a csapadékvíz elvezető
infrastruktúra fejlesztése. Fenti célok eléréséhez a fejlesztés Rábapatona község tekintetében
lényegesen hozzájárul. A fentiekben leírt célok segítségével egyértelműen megállapítható a projekt
illeszkedése a Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztései Program (MTP), illetve Integrált Területi
Programhoz (ITP). Az ITP-ben megfogalmazott prioritások specifikus céljai közül az alábbiak illeszthetők
a jelenlegi pályázathoz, melyek a következők: 2. prioritás (Kühne Program) specifikus céljai: Helyi
gazdaságfejlesztés az innováció erősítésével 4. prioritás (Timaffy Program) specifikus céljai: A
környezeti adottságok jobb kihasználása A környezeti állapot javítása, értékmegóvása 5. prioritás
(Göcsei Program) specifikus céljai: A Rábaköz kiegyensúlyozott fejlesztése A fentebb megfogalmazott
projekt célok megvalósításával, elérhetők azok a releváns ITP célok, melyek kapcsolódnak jelen TOP
felhíváshoz, továbbá szolgálják az MTP célokat. A projekt végső eredményeként várható a vállalkozók
és befektetők számára fenntartható és vonzó városszerkezet kialakítása, a városi közterületek
megújítása és a kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése. A Rábapatonán megvalósuló
fejlesztés hozzájárul a Rábaközi terület fejlesztéséhez, amely térség a többi területhez képest erősebb
infrastrukturális jellegzetességgel bír. A GYMS MTP 2. prioritás első intézkedésének „megyei gazdaságés vállalkozásfejlesztési program” beavatkozáshoz valló illeszkedést jelentheti, hogy jelen beruházás
teljesítése az önkormányzat részéről irreálisan magas önerő bevonását jelenti, amelyre támogatás
hiányában nem lenne képes. A tervezett fejlesztés elmaradásának hiányában, a bekövetkező
káresemények mentesítése, bár kisebb összegű, folyamatos kiadásokat generálhat a település
költségvetésében. A vízrendezés által érintett terület további vállalkozások létesítését generálhatja,
illetve a Rába folyóhoz közeli elhelyezkedésének köszönhetően potenciális vízi turisztikai fejlesztések
helyszíne lehet a fejlesztett terület. Az infrastrukturális fejlesztés megvalósítása révén megfelelő
szociális és gazdasági környezetet biztosíthat a már működő vállalkozások és a foglalkoztatást bővítő
gazdálkodó szervezetek részére. A GYMS MTP 4. prioritása 1. intézkedésének "a környezeti potenciál
hasznosítása" beavatkozáshoz szükséges megemlíteni, hogy a tervezett beruházás számos olyan
káreseményt képes lehet megelőzni, illetve azok kártételeinek mérséklésében aktívan közreműködni,
melyek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és – kezeléshez kapcsolódik.
A környezeti feltételek javításával előmozdíthatók az éghajlatváltozás káros következményeinek
csökkentése (pl. nagyintenzitású csapadék események, belvizek) biztosíthatóvá vállnak az erőforrások
hatékonyabb felhasználása és mindezekkel együtt a rendelkezésre álló intézményi kapacitások
szervezettebb integrációja megvalósulhat a fejlesztés érdekében. A projekt alapvető célkitűzéseiből
adódóan, - melyek a fentebb lévő táblázatban már megfogalmazásra kerültek - egyértelműen

illeszkedik a GYMS MTP 4. prioritása 2. intézkedésének "a környezeti állapot javítása", továbbá a GYMS
MTP 4. prioritása 3. intézkedésének "a települések értékmegóvása" beavatkozáshoz. A belterületi
vízrendezés eredményeképpen mind az önkormányzati és mind a magán tulajdonban lévő ingatlanok
érték megóvása jelentősen növekedhet, illetve hozzájárulhat a település élhetőbbé tételéhez. A
tervezett fejlesztés mennyiben járul hozzá megyei szinten vállalt indikátor (bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza 16.315 m) teljesítéséhez? A fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi
létesítmények hossza: 3084 méter Projekt elvárt mértéknél jobb előkészítettsége Minden érintett
ingatlan esetében a rendezett tulajdonviszonyok és per- és igénymentességük igazolásra került.
Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítéshez A fejlesztés a megye kedvezményezett besorolású
térségében vagy településén valósul-e meg? A település a GYMS MTP 5. számú "A MEGYE BELSŐ
KOHÉZIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE" című prioritása 4 intézkedésnek valamelyikében nevesített térségben
található, Rábapatona a Rábaközben található, amely nevesítésre kerül az említett dokumentumban.
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez A megvédett terület a településrendezési terv szerint
gazdasági terület-felhasználási egységet is tartalmaz. Az idevágó dokumentumban (településrendezési
terv) a beruházás által érintett területek belterület felhasználási egységként került bejegyzésre,
azonban a terület elhelyezkedéséből és egyéb tulajdonságainak köszönhetően egy esetleges
csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, lehetővé tenné a jelenleg is a területen üzemelő
vállalkozások bővülését, illetve további – akár nagyobb kapacitással rendelkező üzemek, gazdasági
létesítmények letelepedését a település ezen részén. A projekt által érintett/megvédett területeken
találhatóak-e kereskedelmi, szolgáltató, ipari vagy gazdasági funkciójú területek, létesítmények? Igen,
a megvédett területen található kereskedelmi, szolgáló, gazdasági funkciójú területek. A beruházással
érintett területen működő gazdasági, kereskedelmi létesítmények a következők: élelmiszerboltok,
nemzeti dohánybolt virágbolt, vendéglátó egységek, autószerelő műhely, asztalos műhely. Műszakiszakmai eredmények: A belterületi vízrendezés célja a területre hulló csapadékvíz rendezett
elvezetése, a lakóterület védelme, útépítés esetén pedig biztosítani kell az útburkolat és pályaszerkezet
víztelenítését. Ennek érdekében a helyzetértékelés és a meglévő állapot bemutatása során
megfogalmazott állapotra adott tervezett beavatkozás a következőképpen mutatható be. A tervezett
beavatkozásokhoz szükséges a projekt tartalmi-műszaki előkészítése, ami magában foglalja a jogerős
vízjogi létesítési engedélyek, tervezői engedélyek és indoklások , illetve a Területi Vízgazdálkodási
Tanács szakvélemény beszerzését. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési folyamat lefolytatását
követően indulhatnak el a kivitelezési munkálatok, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan
felügyelete alatt tart. A rekonstrukcióban érintett belterületi útszakaszok, az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képezik, amelyek az alábbiak; Kossuth Lajos utca egy szakasza, Árpád utca,
Szentháromság tér, Győri utca, Deák Ferenc utca, Szabadság utca, Széchenyi utca egy szakasza, Báthory
utca. A kivitelezés munkafázisai és tervezett rekonstrukciók összhangban állnak a már megtörtént
jelenlegi állapot felmérésekkel. A műszaki, kivitelezési tervek költség és munkaerő igényé, illetve
elkészítése a tervezőkkel való egyeztetések eredményeképpen a vízjogi engedélyeztetés folyamatába,
azzal egyidejűleg kerülnek kimunkálásra. Ezek a tervek olyan módon és szinten kerülnek elkészítésre,
mely biztosítani fogja a projekt által tervezett kivitelezési munkák eredményes és kellő minőségű
munkák létrejöttét. Ezen cél elérése érdekében a tervező és a kivitelező között folyamatos szakmai
kommunikáció fog megvalósulni. A tervezett beavatkozások számszerűsítve: összességében 3084
méter bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény fejlesztése valósul meg, melynek döntőtöbbségét az
újonnan kialakítandó csapadék elvezető árkok adják (burkolt, föld árkok együttvéve), kisebb
hányadban történnek kialakításra a betoncső átereszek, illetve a víznyelő aknák. Az ingatlanonkénti
felosztását az alábbi táblázat mutatja be: Beavatkozási helyszín megnevezése bel- és csapadékvíz-

védelmi létesítmény (m) Kossuth Lajos utca (838 hrsz.) 250,00 Árpád utca (839 hrsz.) 334,00 Deák
Ferenc utca (886/2 hrsz.) 11,00 Győri utca I. (837 hrsz.) 218,00 Szentháromság tér 140,00 Széchenyi
utca I. (886/1 hrsz.) 65,00 Széchenyi utca II. (1086 hrsz.) 96,00 Széchenyi utca III. (957 hrsz.) 846,00
Szabadság utca (931/1 hrsz.) 824,00 Báthory utca (1016 hrsz.) 300,00
…………………
Rábapatona Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Rábapatona, 2019. év ………… hónap … napján.

10. sz. melléklet
PROJEKT HELYSZÍNE
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata
Helység:
Irányítószám:
Régió:
Megye:
Járás:
Kistérség:
Közterület:
Házszám:
Helyrajzi szám:

Rábapatona
9142
Nyugat-Dunántúl
Győr-Moson-Sopron
Győri
Győri

871, 913, 1087/1, 1087/2,
02, 838, 839, 837, 886/2,
886/1, 1086, 931/1, 1016,
957

…………………
Rábapatona Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Rábapatona, 2019. év ………… hónap … napján.

11. sz. melléklet
KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben
foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001
Kedvezményezett: Rábapatona Község Önkormányzata
Szerződésben megítélt támogatási összeg*:
Kiemelt
jelentőségű
projekt

1 Mrd Ft feletti támogatási összeg

150 millió Ft alatti
Infrastrukturális
fejlesztés

X

150-500 millió Ft
500 millió Ft feletti
150 millió Ft alatti

Egyéb fejlesztés
(eszközbeszerzés, képzés,
szoftverfejlesztés,
bértámogatás, tanácsadás,
stb.)

150-500 millió Ft
500 millió Ft feletti

Feladatok
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)

Igen*

Nem*

1

Kommunikációs terv készítése

x

2

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.)
elkészítése és lakossági terjesztése

x

3

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez
kapcsolódó tájékoztató
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a
projekt fizikai zárásáig

4

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése

x

5

Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok
befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)

x

6

A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla
elkészítése és elhelyezése

7

Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan

x

x
x

8

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

9

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény
szervezése

10

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése

11

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok
készítése

12

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

13

A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és
elhelyezése

x
x

x

x
x
x

Kelt: Rábapatona, 2019…………………….
Kedvezményezett cégszerű aláírása
Molnár –Nagy Béla Zoltán
polgármester
* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

12. sz. melléklet
KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS

…………………
Rábapatona Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Rábapatona, 2019. év ………… hónap … napján.

13. sz. melléklet
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatást
igénylő

Költségkategória

Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektelőkészítés
költségei

Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektelőkészítés
költségei

Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektelőkészítés
költségei

Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektelőkészítés
költségei
Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

Költségtípus
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei
Közbeszerzési
költségek
Egyéb
projektelőkészít
éshez
kapcsolódó
költség
Építéshez
kapcsolódó
költségek

Megnevezés

Nettó
Elszámolhat
Mennyi
Nettó
egységárr
ó költség
ség
egységár (Ft) a jutó ÁFA
(Ft)
(Ft)

Finanszírozás
módja

Műszaki
dokumentáció

1 db

1 417 323

382 677

1 800 000

Utófinanszírozás

Felhívás által
elvárt
tanulmányok,
vizsgálatok

1 db

610 236

164 764

775 000

Utófinanszírozás

Közbeszerzés
költsége

1 db

418 918

91 508

510 426

Utófinanszírozás

Hatósági díjak

1 db

140 000

0

140 000

Utófinanszírozás

Építéshez
kapcsolódó
költségek

1 db

38 804 668

10 477 260

49 281 928

Utófinanszírozás

2 db

59 055

15 945

150 000

Utófinanszírozás

Marketing,
Marketing,
kommunikációs kommunikációs
szolgáltatások
szolgáltatások
költségei
költségei

Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat
Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektmenedzs Projektmenedzs
menthez
menthez
Projektmenedzsme
igénybevett
igénybevett
nt költség
szakértői
szakértői
szolgáltatás díja szolgáltatás díja
Szakmai
tevékenységekhez Műszaki ellenőri Műszaki ellenőri
kapcsolódó
szolgáltatás
szolgáltatás
szolgáltatások
költsége
költsége
költségei
Szakmai
Kötelezően
Kötelezően
tevékenységekhez
előírt
előírt
kapcsolódó
nyilvánosság
nyilvánosság
szolgáltatások
biztosításának
biztosításának
költségei
költsége
költsége

1 db

1 004 776

271 289

1 276 065

Utófinanszírozás

1 db

401 910

108 516

510 426

Utófinanszírozás

1 db

39 370

10 630

50 000

Utófinanszírozás

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Rábapatona
Község
Önkormányzat

Projektelőkészítés
költségei

54 493 845
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

Felhívás által
elvárt
tanulmányok,
vizsgálatok

1 db

461 141

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
ÖSSZESEN:

124 508

585 649

585 649
55 079 494
…………………
Rábapatona Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Rábapatona, 2019. év ………… hónap … napján.

Utófinanszírozás

14. sz. melléklet
EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

