
TOP-1.1.3-15-TL1 - Helyi gazdaságfejlesztés
Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

Bátaszék Város Önkormányzata

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15733304-2-17

OM azonosító

Statisztikai szám: 15733304841132117

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

733304

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:

D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)

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

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő Igen
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

Konzorciumi tag teljes neve:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Gazdálkodási formakód:

325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

Adószám (8-1-2 karakter): 15414007-2-17

Statisztikai szám: 15414007-8411-325-17

OM azonosító

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

414005

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

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:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogatást igénylő neve:

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ország:

Magyarország

Helység

Bátaszék

Irányítószám

7140

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Szabadság utca

Házszám: 4

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):
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A támogatást igénylő fióktelepe:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység

Bátaszék

Irányítószám

7140

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Szabadság utca

Házszám: 4

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Támogatást igénylő neve:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Ország:

Magyarország

Helység

Szekszárd

Irányítószám

7100

Régio

Dél-Dunántúl

Megye
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A támogatást igénylő fióktelepe:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Szent István tér

Házszám: 11-13

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység

Szekszárd

Irányítószám

7100

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Szent István tér

Házszám: 11-13

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Képviselő adatai

Képviselő adatai

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

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Dr. Bozsolik Róbert

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

74/591-507

Telefon (mobil):

Fax:

74/591-505

E-mail:

hivatal@bataszekph.hu

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Képviselő adatai

Név:

dr. Gábor Ferenc

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

megyei főjegyző

Telefon:

74/505-606

Telefon (mobil):

Fax:

74/505-611

E-mail:

fojegyzo@tolnamegye.hu
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Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

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

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Bozsolik Zoltán

Beosztás:

városüzemeltetési mb. irodavezető

Telefon:

74/591-912

Telefon (mobil):

Fax:

74/591-505

E-mail:

muszak@bataszekph.hu

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Kapcsolattartó adatai

Név:

Naszvadi Balázs

Beosztás:

osztályvezető

Telefon:

74/505-630

Telefon (mobil):

20/5164199

Fax:

74/505-611

E-mail:

naszvadi.balazs@tolnamegye.hu

A projekt címe:

Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.11.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.10.01.

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

Megvalósítási helyszínek

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A projekt elsődleges célja, hogy létrejöjjön Bátaszéken az ipari területén egy olyan agrár-logisztikai bázis, amely a környéken megtermelt
gyümölcsöket, zöldségeket nagy mennyiségben szakszerűen tudja tárolni, válogatni, csomagolni és elősegíti ezáltal a helyi termékek piacra jutását
(exportra, belföldi üzletláncok polcaira és helyi intézmények élelmiszer ellátására). A fejlesztéseket legfőképpen az a tényező indokolja, hogy a város
környezetében lévő gyümölcs és zöldség kultúrák termőterülete nő, így a növekvő termés mennyiség közvetlen piaci értékesítése egyre nehezebb,
vagy csak nagyon alacsony áron lehetséges. Ezt a termés többletet már a belföldi fogyasztói kör nem fogja tudni felvenni, mindenképpen szükséges
lesz a gyümölcs termés nagyobb arányú exportra történő értékesítése, illetve hosszabb ideig történő eltarthatóság biztosítása, amely csak szakszerű
hűtő-tároló kapacitások kiépítésével lehetséges. Becsléseink alapján a környező gazdák jelenlegi 150-200 ha teremő területe pár éven belül elérheti
az 300-350 ha is. A projekt megvalósítási helyszínéül ideális helyszínt jelent a mikrotérségben Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában lévő
ipari terület, melyet közúton valamennyi településről jól meg lehet közelíteni és logisztikai szempontból a környező termőterületektől közel azonos
távolságra helyezkedik el. Az önkormányzat az agrárlogisztikai központ üzemeletetését vállalkozói partner és termelő csoport szakmai
együttműködésével kívánja megvalósítani. A szolgáltatásokat mindazon mezőgazdasági vállalkozók igénybe vehetik, akik tevékenységük során
gyümölcstermesztéssel, zöldségtermesztéssel foglalkoznak és nem áll módjukban a terméküket az eladhatóság érdekében hűvös helyen tárolni,
vagyis rá vannak kényszerítve, hogy a terméküket közvetlenül a szabadföldről értékesítsék. Az agrárlogisztikai központ megtervezését megelőzően
jelentős piackutatást végeztünk melyből kiderült, hogy Bátaszéken és környékén számos mezőgazdasági vállalkozó foglalkozik
gyümölcstermesztéssel és a meglévő gyümölcstárolók, zöldségtárolók kapacitása a piaci igényeket nem tudja kiszolgálni, ezért bővítésre szorulnak.
A gyümölcsértékesítés, zöldségértékesítés során célpiacunk a helyi és környékbeli magánszemélyek, közintézmények és a külföldi piac. A környék
mezőgazdasági vállalkozói, őstermelői, helyi termelői, magánszemélyei a tárolási szolgáltatást igénybe tudják venni, a termékértékesítés során
velünk együttműködve előnyösebben és könnyebben tudnak termékeikkel a piacon megjelenni. A projekt részletes műszaki tartalmát a projekthez
csatolt mellékletekben, illetve az üzleti tervben ismertetjük.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen

 

 

 

 

 

Helység

Bátaszék

Irányítószám

7140

Régio

Dél-Dunántúl

Megye

Tolna

Kistérség

Szekszárdi

Járás

Szekszárdi

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám: 61/21

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok
közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség
által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást
igénylő csatolta.

Nem

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a
Natura 2000 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a
beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát
nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő
csatolta.

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m2) 16817

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 0

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 20849
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Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.02.15.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Teljes körű szakmai előkészítettség elérése: rendelkezésre áll az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció és minden egyéb a felhívás által elvárt
dokumentum, valamint teljes egészében lezárult a projektfejlesztési időszak.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 25 000 000

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.06.15.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása az építési beruházásra, a nyertes ajánlattevő kihirdetése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 5 000 000

Mérföldkő sorszáma: 3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezési munkák 25%-os készültségi szintjének elérése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 125 000 000

Mérföldkő sorszáma: 4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezési munkák 50%-os készültségi szintjének elérése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 120 000 000

Mérföldkő sorszáma: 5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.03.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezési munkák 75%-os készültségi szintjének elérése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 135 000 000

Mérföldkő sorszáma: 6

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.06.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A kivitelezési munkák 100%-os készültségi szintjének elérése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 100 000 000
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Mérföldkövek

Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása

Mérföldkő sorszáma: 7

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.10.01.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A teljes projekt fizikai befejezése, valamennyi projekt során tervezett tevékenység elvégzése, lezárása. Benyújtott dokumentumok: műszaki ellenőr
beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró
kifizetési igénylés.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 64 440 304

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

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés
dátuma

2017.02.15.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 483 340 304

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 483 340 304

Meghirdetés tervezett kezdete 2017.03.15.

Alkalmazandó eljárásrend

Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció szakmai ellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa: Nemzeti ért.határ - Tárgyalásos gyorsított (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Igen

Központosított közbeszerzés Nem

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma 2017.05.15.

Ajánlatok beadási határideje

Ajánlatok értékelésének dátuma

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma/érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma

Jogorvoslat volt Nincs
kiválasztva

Gyorsított Nincs
kiválasztva

Megjegyzés
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Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés
dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 24 000 000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 24 000 000

Meghirdetés tervezett kezdete

Alkalmazandó eljárásrend

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa: Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés Nincs
kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés Nincs
kiválasztva

Központosított közbeszerzés Nincs
kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma 2017.01.15.

Ajánlatok beadási határideje

Ajánlatok értékelésének dátuma

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma/érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma

Jogorvoslat volt Nincs
kiválasztva

Gyorsított Nincs
kiválasztva

Megjegyzés
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Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Projekt előkészítettség

Műszaki-szakmai eredmény

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

A projekt előkészítési, valamint megvalósítási szakaszában felmerülő menedzsment feladatokat – a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 3.8. pontja
alapján - a pályázó önkormányzat konzorciumi partnere, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek
száma (fő):

4

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet, kiemelt fontosságú feladata a projekttervben
megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérésének biztosítása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználásának és
a vállalt határidők pontos betartásának elősegítése. Folyamatosan nyomon követi a projekt tevékenységek előrehaladását, elemzi és értékeli egy
adott időpontra vonatkoztatott részteljesítés alapján, hogy a határidőre történő teljesítés megvalósítható-e, valamint az addig elért teljesítéshez
felhasznált erőforrások és költségek lehetővé teszik-e a még hátralévő feladatok tervezett kereteken belüli megvalósítását. Koordinálja a különböző
résztvevők közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. Közreműködik a projektcéloknak
megfelelő tevékenységekre vonatkozó szerződések megkötésében. Folyamatosan figyeli a projekt terv szerinti előrehaladását, és jelzi, beavatkozik
és/vagy döntési javaslatot tesz az attól történő eltérés esetén. Koordinálja a változások bejelentésével, továbbá az esetlegesen szükségessé váló
támogatási szerződés-módosításokkal kapcsolatos teendőket. Irányítja és ellenőrzi a projekt pénzügyi forrásainak gazdaságos és a pályázati
feltételeknek megfelelő felhasználását. Kapcsolatot tart a Támogató Szervezettel, az érintett szakmai szervezetekkel, a projekt megvalósításában
részt vevő külső szakértőkkel és partnerekkel, biztosítja a Közreműködő Szervezet és az Önkormányzat közötti közvetítést, információáramlást.
Elvégzi a támogatási előlegek, időközi és záró kifizetési kérelmek, továbbá előrehaladási jelentések benyújtásával kapcsolatos teendőket,
gondoskodik a támogatások szabályos, a támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásáról. Részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken, segíti azok
minél hatékonyabb és gördülékenyebb lefolytatását. A projektmenedzsmenti feladatok ellátásában közvetlenül a Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal Terület-és Vidékfejlesztési Osztályának 4 szakembere vesz majd részt. A menedzsment tagjai között van közgazdász, jogász, gazdasági
agrármérnök és geográfus végzettségű szakember. A projekt megvalósításában részt vevő szakemberek közül a gazdasági agrármérnök végzi majd
a projektmenedzsmenti feladatokat, pénzügyi vezetői feladatokat a közgazdász végzettségi munkavállaló látja el. További két projektasszisztens
pedig szakmailag segíti a projektmenedzser és a pénzügyi vezető munkáját.

Igényfelmérés/piackutatás Folyamatban van

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

Folyamatban van

Integrált városfejlesztési stratégia Kész

Üzleti terv Kész

Környezeti hatásvizsgálat Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Nem releváns

Együttműködési program Nem releváns

Épületenergetikai tanúsítvány Nem releváns

Egyéb dokumentumok Nem releváns

Projekt előkészítettség

A projekt szakmai előkészítése elkezdődött, elkészült egy előzetes piackutatás, igényfelmérés. A projekthez tervezői költségbecslés készült, illetve
alaprajz, helyszínrajz, látványterv is rendelkezésre áll. Az üzleti terv kidolgozásra került. Költség-haszon elemzés elkészítése folyamatban van.

Eredmény megnevezése:

Az agrárlogisztikai funkciót kiszolgáló szociális helyiségek kialakítása

Mérföldkő sorszáma: 7

Eredmény leírása:

Közel 50 fő részére kerül kialakításra a logisztikai központnál szociális helyiség.

Eredmény számszerűsíthető célértéke 50

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A szociális helyiség tartalmaz pihenőhelyiséget, mosdót, wc-t is.

11 / 20



Műszaki-szakmai eredmény

Kumulálandó állami támogatások

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

Eredmény megnevezése:

Agrárlogisztikai központ létesítése, üzembe helyezése

Mérföldkő sorszáma: 7

Eredmény leírása:

A projekt eredményeképpen elkészül egy közel 300 tonna gyümölcs, zöldség szakszerű tárolását, hűtését, válogatását, és csomagolását biztosító
agrárlogisztikai központ Bátaszéken.

Eredmény számszerűsíthető célértéke 300

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

tonna

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A közös tároló, hőtő lehetővé teszi a termelő integrációkat, a közös piaci értékesítést.

Kumulálandó állami támogatás kategóriája

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

Kumulálandó támogatás formája vissza nem térítendő pénzeszköz

Kumulálandó támogatás támogatástartalma 506 677 071

Kumulálandó állami támogatás intenzitása 100,00

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

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

*A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényli. A levonásra kerülő működési eredményt
előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján állapítja meg.

*A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges
adatok alapján kívánom megállapítani és visszafizetni.

Működési eredmény:

A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a
különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges adato
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Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

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)

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

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

2013 2014

Sajátos működési bevétel (Ft) 271
174

288
634

Mérlegfőösszeg (Ft) 3 746
255

3 719
901

Módosított pénzmaradvány (Ft) 115
209

118
800

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) 105
518

106
800

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

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

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

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

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

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)

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

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

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

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

2014 2015

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) 165
494
000

148
517
000

Általános statisztikai állományi létszám (fő) 19 18

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

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-0914

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Testben, lélekben egészséges Bátaszék

Támogatás odaítélésének éve: 2013

Megítélt támogatás (Ft): 9 669 500

A projekt összes költsége (Ft): 9 669 500

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok-lokális színterek

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

BIHU2015-0501

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Nem

Projekt címe:

karácsonyi díszvilágítás eszközök beszerzése II. ütem

Támogatás odaítélésének éve: 2015

Megítélt támogatás (Ft): 1 394 554

A projekt összes költsége (Ft): 2 184 908

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0265

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Napelemes rendszer telepítése Bátaszék településen

Támogatás odaítélésének éve: 2014

Megítélt támogatás (Ft): 42 185 084

A projekt összes költsége (Ft): 47 881 597

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

TÁMOP-6.1.2-11/1/2012-1197

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Egészségre nevelő programok a BAP MOK Városi Óvodában

Támogatás odaítélésének éve: 2013

Megítélt támogatás (Ft): 7 135 000

A projekt összes költsége (Ft): 7 135 000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok-lokális színterek

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

159563/2013

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Nem

Projekt címe:

Bátaszék - Lajvér 2120/5 hrsz.-ú közterületi pincebeszakadás és rézsűmozgás helyreállítása

Támogatás odaítélésének éve: 2013

Megítélt támogatás (Ft): 6 000 000

A projekt összes költsége (Ft): 8 572 500

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

vis maior támogatás

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0360

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Bátaszék város közvilágítási hálózatának energiatakarékos átalakítása

Támogatás odaítélésének éve: 2013

Megítélt támogatás (Ft): 89 896 000

A projekt összes költsége (Ft): 105 760 000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Bankszámlaszám - egységes

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

RE00187/2014

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Nem

Projekt címe:

Karácsonyi díszvilágítás eszközök beszerzése I. ütem

Támogatás odaítélésének éve: 2014

Megítélt támogatás (Ft): 1 719 535

A projekt összes költsége (Ft): 2 694 070

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Ősz-2014 karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0031

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen

Projekt címe:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bátaszéken

Támogatás odaítélésének éve: 2014

Megítélt támogatás (Ft): 59 995 981

A projekt összes költsége (Ft): 59 995 981

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 10046003-00319779-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nem besorolható
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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%
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,00%
 I/3. bankhitel 0 0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,00%
II. egyéb támogatás 0 0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 574 440 304 100,00%
Projekt elszámolható költsége 574 440 304 100,00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0 -
Projekt teljes költsége 574 440 304 -

Költségek listája
Támogatást igénylő BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 350 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 2 350 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 350 000
Elszámolható költség [Ft] 2 350 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 350 000
Részletezés A projekthez kapcsolódó üzleti terv elkészítésének költsége

Támogatást igénylő BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
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] 24 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 24 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 24 000 000
Elszámolható költség [Ft] 24 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 24 000 000
Részletezés Engedélyes és kiviteli tervek elkészítési költségei és ezek hatósági díjai

Támogatást igénylő BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Új építés
Állami támogatás
kategória Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

Netto egységár [Ft] 483 340 304
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 483 340 304
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 483 340 304
Elszámolható költség [Ft] 483 340 304
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 483 340 304
Részletezés Építési kivitelezési költség (épületszerkezet, gyengeáram, épületvillamosság, épületgépészet)

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

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11746005-15414076-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nem besorolható
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Támogatást igénylő BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
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] 1 750 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 1 750 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 750 000
Elszámolható költség [Ft] 1 750 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 750 000
Részletezés Kötelezően előírt nyilvánosság megvalósítása

Támogatást igénylő BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 4 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 4 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 4 000 000
Elszámolható költség [Ft] 4 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 4 000 000
Részletezés Közbeszerzési eljárási és szakértői díj

Támogatást igénylő BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
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] 5 600 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 5 600 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 5 600 000
Elszámolható költség [Ft] 5 600 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 5 600 000
Részletezés Műszaki ellenőrzés megvalósítása

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 600 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 2 600 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 600 000
Elszámolható költség [Ft] 2 600 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 600 000
Részletezés Átfogó projektmenedzsmenti tevékenység - bérjárulék

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés Munkabér
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 11 600 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 11 600 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 11 600 000
Elszámolható költség [Ft] 11 600 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 11 600 000
Részletezés Átfogó projektmenedzsmenti tevékenység - munkabér

Támogatást igénylő Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés Utazási költség
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 161 007
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 161 007
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 161 007
Elszámolható költség [Ft] 161 007
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 161 007
Részletezés Átfogó projektmenedzsment tevékenység - útiköltség
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Támogatást igénylő BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék
Megnevezés Tartalék
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 28 038 993
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 28 038 993
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 28 038 993
Elszámolható költség [Ft] 28 038 993
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 28 038 993
Részletezés Előre nem ismert, vagy előre nem tervezhető kiadásokra felhasználható tartalék

Támogatást igénylő BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Terület-előkészítési költség
Megnevezés Terület-előkészítési költség
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 11 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 11 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 11 000 000
Elszámolható költség [Ft] 11 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 11 000 000
Részletezés Terület-előkészítés, régészeti feltárás költségei

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan
létesített iparterületek és
ipari parkok területe

2018.10.01. 2,0849 2,0849 2,0849

A nem pénzügyi
támogatásban részesülő
vállalkozások száma

2018.10.01. 10 10 10

A rehabilitált talaj
összkiterjedése 2018.10.01. 0 0 0

Támogatásban részesülő
vállalkozások száma (OP
szinten)

2018.10.01. 6 6 6

Vissza nem térítendő
támogatásban részesülő
vállalkozások száma

2018.10.01. 0 0 0
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