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Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Etén 

 

Ete Község Önkormányzata törvényi kötelezettsége a helyi közutak és közterületek fenntartása. A 

településen csapadékos időszakban a földutakon a közlekedést akadályozta az útszakaszon megálló 

csapadékvíz. Ezen kívül az összes út rendszeres karbantartást igényel, amelyhez az önkormányzat számára 

nem álltak rendelkezésre megfelelő eszközök. 

A fenti problémák megoldása érdekében az önkormányzat 2017. február 6-án támogatási kérelmet nyújtott 

be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívásra. 

A projekt keretén belül az önkormányzat a település területén levő földutak (02/3, 02/5, 02/7, 02/9, 02/11, 

02/12, 02/14, 02/18, 02/20 hrsz-ú utak) mechanikai stabilizációjára, továbbá a település útjainak 

kezeléséhez, karbantartásához, valamint felújításához 1 darab erőgép, továbbá 3 darab munkagép 

beszerzésére pályázott. A projekt tervezett költségét 59.709.644 Ft összegben állapította meg. Ehhez 90%-

os mértékű támogatást igényelt.  

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2018. március 23-án kelt támogatói okiratával pályázatot 

53.737.048 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 

A projekt megvalósításához az Irányító Hatóságtól 50%-os  mértékű, 26.868.524 Ft támogatási előleget 

igényeltünk. A megállapított 25.375.827 Ft összeg 2018. június 12-én megérkezett a számlánkra. 

 

A projekt költségei 

 

Építmény rekonstrukciója, fejlesztése 

A projekt keretében Ete település területén levő földutak (02/3, 02/5, 02/7, 02/9, 02/11, 02/12, 02/14, 02/18, 

02/20 hrsz-ú utak) mechanikai stabilizációja valósult meg, amelynek tervezett költsége nettó 36.392.716 Ft 

+ 9.826.033 Ft ÁFA, azaz bruttó 46.218.749 Ft volt. A beruházásra a közbeszerzési törvény alapján 

meghívásos közbeszerzési eljárást írtunk ki 2018. őszén. A három ajánlattevő közül a legkedvezőbb 

ajánlatot adó Gombos Földgép Kft-vel kötöttük meg a vállalkozási szerződést, melynek végösszege 

36.392.075 Ft 9.825.860 Ft ÁFA, azaz 46.217.935 Ft lett. A Gombos Földgép Kft 2019. tavaszán a 

szerződésnek megfelelően megvalósította a kivitelezést, melyet az önkormányzat által megbízott Sáfrán 

József műszaki ellenőr felügyelt. 2019. május 10-én lezárásra került az építési napló, elkészült az útfelújítás, 

árok kialakítás. 

 A kivitelezés költségeit Ete Község Önkormányzata az alábbi ütemezésben egyenlítette ki:  

- 2018. december 13-án 11.554.484 Ft előleget. 

- A végszámla 10%-os önerejét, 3.466.345 Ft-t Ete Község Önkormányzata fizetési számlájáról 2019. 

július 18-án utalta át. 

- Ete Község Önkormányzata a MÁK-nál vezetett 10036004-00354017-00000024 számú VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 EU forr. fin. prog. leb. számlájáról 2.368.953 Ft-t 2019. július 18-án utalta át. 

- Ete Község Önkormányzata az MVH-nál bejelentett 11740085-15387068-04020000 számú Támog. 

rész. beruh. lebony. számlájáról 10.342.395 Ft-t 2019. július 18-án utalt át. 

- Ete Község Önkormányzata a hiányzó összeget, 18.485.758 Ft-t 2019. szeptember 27-én 

egyenlítette ki.  
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Új gépek és berendezések vásárlása 

Ete Község Önkormányzata összesen 1 darab erőgépet, továbbá 3 darab munkagépet kívánt beszerezni, 

amelyeknek költségét az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Gép 

megnevezése 

Nettó ár ÁFA Bruttó ár 

Traktor 5.658.000 Ft 1.527.660 Ft 7.185.660 Ft 

Ágaprító 1.486.600 Ft 401.382 Ft 1.887.982 Ft 

Gréder 570.000 Ft 153.900 Ft 723.900 Ft 

Padkakasza 556.030 Ft 150.128 Ft 706.158 Ft 

Összesen 8.270.630 Ft 2.233.070 Ft 10.503.700 Ft 

 

3 árajánlatot kértünk be. A legkedvezőbb árajánlatot adó Royal-kert Kft-vel 2018. július 31-én kötöttünk 

szállítási szerződést, melynek keretében az alábbi eszközöket szereztük be: 

Mennyiség:  1 db  

Gyártmány:  ZOOMLION-  

Típus:   RK504 A/C 

Kivitel:  FÜLKÉS, klímás  

Megnevezés:  traktor 

Kiegészítők: Légfékkiépítés, első 3pont kiépítés, hátsó keréksúly, első sárvédők, vizsgáztatva,  5.685.000 

Ft + Áfa 

 

Munkaeszközök: 1 db  Negri R225T ágaprítógép  :                                 1.486.600 Ft + Áfa 

   1 db CZTL 270 vonólap hidr. állítással :                          570.000 Ft + Áfa 

   1 db GardenGo AGL145 padkakasza kardánnal:           556.030 Ft + Áfa 

 

A gépek 2018. december 18-án érkeztek meg hozzánk.  

A gépek árát két részletben (4.215.196 Ft előleg, fizetve 2018. augusztus 21-én; 6.322.794 Ft előleg, fizetve 

2018. december 13-án) egyenlítettük ki.  

   

Egyéb általános költségek 

Az előkészítési költségek között a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének díja szerepelt, amelynek 

költsége 1.150.000 Ft volt. A tervkészítésre 3 árajánlatot kértünk be. A legolcsóbb árajánlatot adó Tánczos 

István tervezővel kötöttük meg a tervezési szerződést 2016. december 14-én. Számláját 2017. március 31-

én egyenlítettük ki. 

 

Az építési beruházásra vonatkozóan a Közbeszerzési törvény 113. § (1) szerinti eljárást folytattunk le 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó segítségével, amelynek költsége 220.000 Ft + 59.400 Ft 

ÁFA, azaz bruttó 279.400 Ft volt. A munkát a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft- végezte 

el. Számlájukat 2018. december 6-án átutaltuk. 

A NEKSZT Kft részére 2018. szeptember 19-én 40.000 Ft közbeszerzési rendszerhasználati díjat fizettünk 

ki. 
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A projektmenedzsment feladatokat a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. Kormányrendelet (XI.5.) 

3.8.2.1. pontjának megfelelően a 100%-ban a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában 

levő Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft végezte el, így díjazásukat a pályázat keretében 

számolhattuk el. Megbízási díja 1.118.110 Ft + 301.890 Ft ÁFA, azaz bruttó 1.420.000 Ft volt. Díjazásukat 

két részletben utaltuk át. (635. 000 Ft-t 2018. július 3-án, 784.141 Ft-t 2019. október 4-én.) 

 

A "Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei" dokumentumban rögzített kötelező, a mindenkori 

érvényben lévő Arculati Kézikönyv rendelkezései alapján elvégzendő tevékenységek költsége nettó 28.483 

Ft + 7.690 Ft ÁFA, azaz bruttó 36.173 Ft volt. A munkát a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési 

Kft- végezte el. Díjazásukat 2019. október 4-én utaltuk át.) 

 

A műszaki ellenőrzésre Sáfrán Józseffel kötöttünk szerződést 580.000 Ft összegben. A műszaki ellenőrzés 

költségét a projekt során nem számolhattuk el, így azt teljes mértékben Ete Község Önkormányzatát 

terhelte. 

 

A közművesítési hozzájárulásról 

Ete Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 13-án közmeghallgatás keretében 

tájékoztatta a lakosságot a Temetői szőlők útépítési és villamosenergia-hálózat kiépítéssel kapcsolatos 

beruházásokról és arról, hogy az ingatlantulajdonosoktól pénzbeni hozzájárulást fog kérni az útépítési 

beruházás költségeinek részbeni viselésére. A beruházás pénzügyi lezárását (az összes felmerült számla 

2019. október 4-i teljes kiegyenlítését) követően kerülhetett sor a közművesítési hozzájárulás mértékének 

megállapítására.  

Az önkormányzat úgy döntött, hogy az útépítési munka 10%-os önerejének, megtérítéséhez kéri a Temetői 

szőlők 41 hektár földterületét használó ingatlantulajdonosainak hozzájárulását, míg a traktor és 

munkaeszközei önerejét saját forrásából biztosítja.  

Az önkormányzat a közművesítési hozzájárulás mértékét az ingatlantulajdonosok által hasznát 

földterületek után négyzetméterenként egységesen 12,78 Ft-ban állapította meg.   

Úgy döntött, hogy a közművesítési hozzájárulás összegét 2020. május 31-ig szükséges megfizetni az OTP 

Kisbéri Fiókjánál vezetett 11740085-15387068 számú számlára banki átutalással vagy az értesítéssel 

egyidejűleg kiküldött csekken. Az igénylő részére lehetővé kívánta tenni a 6 havi részletfizetést. 

 

A beruházás elszámolásáról: 

Az önkormányzat az első kifizetési kérelmet 2019. január 15-én nyújtotta be az Irányító Hatósághoz. A 

jóváhagyott 10.342.395 Ft támogatás 2019. május 21-én érkezett a számlánkra. 

A második kifizetési kérelmet 2019. október 10-én nyújtotta be az Irányító Hatósághoz. 

Az Irányító Hatóság megbízásából a Kormányhivatal ellenőrei 2020. január 14-én helyszíni szemle 

keretében ellenőrizték a projekt megvalósítását. Rövidesen egy kiegészítő ellenőrzésre is sor kerül, majd 

kiutalják részünkre a megállapított támogatást. 

Az útfelújítási munkálatokra a kivitelező 24 hónapos jótállást vállalt. Ennek keretében 2020. tavaszán 

helyszíni bejárást követően kérni fogjuk az azóta felmerülő kivitelezési hibák kijavítását. 

 

Ete, 2020. január 19. 

 

Gyüsziné Rohonczi Anita 

                  polgármester 


