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Vonalkód
3345344176

1 Magyar Falu Program - Általános adatok

Azonosítási információ

MFP azonosító: 1005341382

Ügyfél adatai

Név: Balatonvilágos Község Önkormányzata

2 Ügyfél adatok
ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok

Áfa levonási jog? C - Bruttó - Alanya az ÁFA-nak, de az elszámolni kívánt költségeire vonatkozóan adólevonási jog NEM illeti meg.

Bankszámla információk
Bankszámlaszám: 11748083-15428684-00000000

Levelezési címe
Név: Balatonvilágos Község Önkormányzata
Irányítószám: 8171 Helység: Balatonvilágos
Közterület neve: Csók István 
Közterület jellege: sétány Házszám/helyrajzi szám: 38. Emelet/ajtó:
Postafiók:

Egyéb elérhetőségi adatai
Telefonszáma: 06-88/480-845 FAX száma: 06-88/480-905
E-mail címe: bvilagos.polg@invitel.hu

3 Kérelemadatok
Projekt címe: Renault Trafic Combi tanyagondnoki autó beszerzése

Projekt rövid összefoglalója: A Tanyagondnoki szolgálat működtetésére 2015. évben került beszerzésre a jelenleg
használatban lévő tanyagondnoki autó, melynek cseréje szükséges a magas
kihasználtság miatt.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek,
hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:

Balatonvilágos Község Önkormányzata kötelező feladatként működteti a
Tanyagondnoki szolgálatot a külterületen élő iskolás és óvodás korú gyermekek
köznevelési intézményekbe történő szállítására, illetve a helyi idős korúak részére a
fogorvosi szolgálat igénybevételéhez, valamint a szakrendelésekre, vérvételre történő
eljutás biztosítására. A korábbi "TSZ major" külterületen mintegy 30 fő, a Mathiász
lakótelep és környéke külterületi helyen 120 fő körüli lakosság él, többnyire idős,
nyugdíjas korosztály.

Projekt elbírálásához szükséges további információk
(kitérve a döntést megalapozó főbb és különösen
támogatható értékelési szempontokra):(legfeljebb 2000
karakter):

Balatonvilágos Község Önkormányzata kötelező feladatként 2005. óta működteti a
Tanyagondnoki szolgálatot, mely rendkívül széles körben segíti a lakosság életét,
különösen a lakott külterületen élő családokat. A tanyagondnoki szolgálat az iskolás,
óvodás korú gyermekek szállításán és az időseken kívül, a szociálisan rászorultak
ellátásában is segítséget nyújt.
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Projektre vonatkozó kiegészítő információk részből:

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.06.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.12.31.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 13 157 557,00

4 Megvalósítási hely

Megvalósítási helyre vonatkozó adatok

Megvalósítási hely sorszáma: 01

Megvalósítási hely részletes adatai

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Település: Balatonvilágos
Közterület neve: Csók István
Közterület típusa: sétány
Házszám: 38
Helyrajzi szám: 899
Megvalósítás helye: belterület

Tevékenységre vonatkozó adatok

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Tevékenység sorszáma: 01
Tevékenység csoport: Tanyagondnoki busz beszerzése
Tevékenység kiválasztása: 2.3 Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz, régi gépjármű cseréje

Tevékenység rövid megnevezése: Tanyagondnoki gépjármű cseréje

Tevékenység leírása: Balatonvilágos Község Önkormányzata a Tanyagondnoki szolgálat működtetésével látja el a
külterületen élő gyermekek óvodába iskolába történő szállítását, valamint az idős korosztály számára a
közétkeztetés által készített meleg ebéd szállítását is.

5 Eszközök és szolgáltatások
Sorszám: 1
Tevékenység azonosítója: 0101 - Tanyagondnoki gépjármű cseréje

Tétel megnevezése: Regisztrációs adó

Tétel részletes kifejtése: Új gépjármű regisztrációs adója

Eszköz csoport:
Eszköz:
Költség besorolása: Regisztrációs adó
Mennyiség: 1
Mértékegység: db
Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok
Nettó egységár (Ft.): 135 000
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft):
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135 000
Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 135 000
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft): 135 000
Áfa kulcs: AM
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 0
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft): 135 000
Kalkulált támogatás összege: 135 000
Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító
adószáma: 10273685-2-14

Sorszám: 2
Tevékenység azonosítója: 0101 - Tanyagondnoki gépjármű cseréje

Tétel megnevezése: Forgalomba helyezés költsége

Tétel részletes kifejtése: Forgalomba helyezés költsége

Eszköz csoport:
Eszköz:
Költség besorolása: Forgalomba helyezés költsége
Mennyiség: 1
Mértékegység: db
Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok
Nettó egységár (Ft.): 78 740
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):

78 740

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 78 740
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft): 78 740
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 21 260
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft): 100 000
Kalkulált támogatás összege: 100 000
Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító
adószáma: 10273685-2-14

Sorszám: 3
Tevékenység azonosítója: 0101 - Tanyagondnoki gépjármű cseréje

Tétel megnevezése: Arculati elemek

Tétel részletes kifejtése: Renault Trafic gépjárműre vonatkozó arculati elemek

Eszköz csoport:
Eszköz:
Költség besorolása: Általános költségek (lsd Kitöltési útmutató)
Mennyiség: 1
Mértékegység: db
Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok
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Nettó egységár (Ft.): 78 740
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):

78 740

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 78 740
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft): 78 740
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 21 260
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft): 100 000
Kalkulált támogatás összege: 100 000
Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító
adószáma: 10273685-2-14

Sorszám: 4
Tevékenység azonosítója: 0101 - Tanyagondnoki gépjármű cseréje

Tétel megnevezése: Renault Trafic gépjármű

Tétel részletes kifejtése: Renault Trafic gépjármű

Eszköz csoport:
Eszköz:
Költség besorolása: Gépjármű beszerzés
Mennyiség: 1
Mértékegység: db
Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok
Nettó egységár (Ft.): 10 090 551
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):

10 090 551

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 10 090 551
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft): 10 090 551
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 2 724 449
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft): 12 815 000
Kalkulált támogatás összege: 12 815 000
Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító
adószáma: 10273685-2-14

Sorszám: 5
Tevékenység azonosítója: 0101 - Tanyagondnoki gépjármű cseréje

Tétel megnevezése: Támogatói tábla

Tétel részletes kifejtése: Támogatói tábla

Eszköz csoport:
Eszköz:
Költség besorolása: Általános költségek (lsd Kitöltési útmutató)
Mennyiség: 1
Mértékegység: db
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Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok
Nettó egységár (Ft.): 5 950
Nettó kiadás összesen (egységár *
mennyiség) (Ft):

5 950

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 5 950
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen
(egységár * mennyiség) (Ft): 5 950
Áfa kulcs: 27
Külföldi Áfa kulcs:
Elszámolható Áfa (Ft): 1 607
Elszámolható kiadás összesen
(nettó+Áfa)(Ft): 7 557
Kalkulált támogatás összege: 7 557
Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító
adószáma: 11165275-2-10

6 Kiadás összesítő

Pályázat
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft): 13 157 557
Maximálisan támogatható összeg (Ft): 15 000 000

Tevékenységek
Tevékenység megnevezése: 2.3 Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz, régi gépjármű cseréje
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft): 13 157 557

Költségtípusok
Költségtípus rövid megnevezése Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft)
Regisztrációs adó 135 000
Forgalomba helyezés költsége 100 000
Általános költségek (lsd Kitöltési útmutató) 107 557
Gépjármű beszerzés 12 815 000

Felső korlátban érintett költségtípusok
Általános költségek (7%) az összes elszámolható kiadás 7 %-a

Forgalomba helyezés költsége 100 000

Összesen (Ft): 207 557 Költségtípusok
felső korlát (Ft):

921 029

Összesen (Ft): 207 557 Költségtípusok
felső korlát (Ft):

921 029
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7 Felhívás adatok
Program neve: Magyar Falu Program
Felhívás neve: Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022
Felhívás célja: Az alprogram lehetőséget biztosít a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető, vagy új

szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas
színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek
beszerzésének támogatására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére.

8 Gépjármű adatok

Gépjármű adatok
Új gépjármű gyártmánya (D.1): RENAULT
Új gépjármű típusa (D.2): Trafic Combi
A lecserélt gépjárművet átadják
térítésmentesen határon túli magyar
közösségnek?

Nem

Célország:
Határon túli partner neve:
Település neve:
Település magyar neve:
Irányítószám:
Gépjármű gyártmánya (D.1): OPEL
Gépjármű típusa (D.2): X83
Gépjármű rendszáma (A): NJA209
Első nyilvántartásba vétel időpontja (B): 2015.10.13.
Műszaki érvényességi idő: 2021.10.21.
Kilométer óra állása: 135 367
Gépjármű becsült értéke (Ft): 4 000 000

9 Fájlok csatolása

Fájlok csatolása
Dokumentum neve Csatolmány típusa Dokumentum fájl neve Feltöltés dátuma Állapot

Forgalmi NJA.pdf 14. Forgalmi engedély és
törzskönyv másolata

Forgalmi NJA.pdf 2022.02.01. 15:18:47 SIKERES

Törzskönyv.pdf 14. Forgalmi engedély és
törzskönyv másolata

Törzskönyv.pdf 2022.02.01. 15:18:56 SIKERES

Fodor Autó Trafic
Balatonvilágos.pdf

06. Kötelező - Árajánlat és
műszaki leírás

Fodor Autó Trafic
Balatonvilágos.pdf

2022.02.01. 15:19:02 SIKERES

1. Aláírási címpéldány
Takács Károly.pdf

04. Kötelező - Aláírási
címpéldány

1. Aláírási címpéldány
Takács Károly.pdf

2022.02.01. 15:20:10 SIKERES

Banki igazolás
Tanyagondnoki autó.pdf

05. Kötelező - Igazolás
bankszámláról

Banki igazolás
Tanyagondnoki autó.pdf

2022.02.01. 15:21:58 SIKERES

2. sz. melléklet
tanyagondnoki.pdf

01. Kötelező - 2. sz melléklet
szerinti nyilatkozat

2. sz. melléklet
tanyagondnoki.pdf

2022.02.01. 15:36:52 SIKERES

3. sz. mellékelet
Tanyagondnoki.pdf

03. Kötelező - 6. sz melléklet
szerinti nyilatkozat

3. sz. mellékelet
Tanyagondnoki.pdf

2022.02.01. 15:36:57 SIKERES

6. sz. melléklet
Tanyagondnoki.pdf

03. Kötelező - 6. sz melléklet
szerinti nyilatkozat

6. sz. melléklet
Tanyagondnoki.pdf

2022.02.01. 15:37:02 SIKERES

Óraállás.pdf 13. Fotódokumentáció Óraállás.pdf 2022.02.02. 13:13:53 SIKERES
OPEL VIVARO.pdf 13. Fotódokumentáció OPEL VIVARO.pdf 2022.02.02. 13:14:15 SIKERES
OPEL VIVARO FOTÓ.pdf 13. Fotódokumentáció OPEL VIVARO FOTÓ.pdf 2022.02.02. 13:14:59 SIKERES
OPEL VIVARO FOTÓ2.pdf 13. Fotódokumentáció OPEL VIVARO FOTÓ2.pdf 2022.02.02. 13:15:09 SIKERES
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Dokumentum neve Csatolmány típusa Dokumentum fájl neve Feltöltés dátuma Állapot
5. sz. melléklet.pdf 02. Kötelező - 5. sz melléklet

szerinti nyilatkozat
5. sz. melléklet.pdf 2022.02.02. 13:35:30 SIKERES

10 Nyilatkozatok
Adósságrendezési eljárás alatt áll? Nem
A pályázat benyújtása előtt a gépjármű / eszközbeszerzést megkezdte? Nem
A pályázat benyújtásakor rendelkezik falubusszal vagy tanyabusszal? Igen
A falubuszt/tanyabuszt óvodába és/vagy iskolába való gyermekszállítás céljára is üzemelteti? Igen

Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy
a) a jelen kérelemben/pályázatban igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit

meghatározó hatályos jogszabályok, a Felhívás, vagy a Kiírás és az Útmutató 2022. által előírt valamennyi feltételt megismertem, valamint
az ezekben és a támogatási jogviszonyt létrehozó Támogatói Okiratban foglalt feltételeket elfogadom, a kötelezettségeknek eleget teszek;

b) vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, valamint a Felhívásban/Kiírásban meghatározott feltételekből eredő
kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat az előírt
határidőre beszerzem, átadom és a helyszíni vizsgálat lebonyolításának lehetőségét biztosítom;

c) a támogatás szabálytalan felhasználása, illetve a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó jogszabályokban, a
Felhívásban/Kiírásban rögzített előírások megszegése esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatási összeget és annak kamatait
visszafizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés késedelméből/ elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény
engem terhel;

d) jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring adat-nyilvántartási rendszerben
nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, továbbá a Miniszterelnökség, az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az állami adóhatóság hozzáférjen;

e) támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állok;
f) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását

meghiúsíthatja;
g) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek;
h) nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem;
i) a pályázati Felhívás/Kiírás közzététele előtt az építési tevékenységet és/vagy az eszközbeszerzéseket nem kezdtem meg;
j) a kérelemben/pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényelek támogatást;
k) a projekt részbeni vagy teljes meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást az arra vonatkozó

döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizetem;
l) a megkapott támogatási előleggel a Támogatói Okiratban foglalt határidőig elszámolok;
m) amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a

támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldöm a Támogatónak;
n) a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatok a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a

nyilvánossági tevékenységekben maradéktalanul részt veszek;
o) elnyert támogatás esetén hozzájárulok, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerüljön

kihelyezésre.

2. Tudomásul veszem, hogy
a) a kapcsolattartás elektronikus úton, a Magyar Falu Programra történt regisztráció során nyilvántartott adatok alapján történik;
b) amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és

feljelentés megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntető eljárás megindítását a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
alapján;

c) nem adható ki Támogatói Okirat annak, aki:
- jogszabályban vagy a Támogatói Okirat kiadásának megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,

dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási

rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.
3. Közbeszerzés

Nyilatkozom, hogy a költségvetési támogatások szabályszerű felhasználása érdekében amennyiben annak a közbeszerzésekről szóló
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mindenkor hatályos jogszabályban foglalt feltételei fennállnak közbeszerzési eljárást folytatok le akként, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű
és hatékony felhasználását biztosítsa. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásáért az általam képviselt szervezet
felelős, amelyet a Támogató, illetve az arra jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési
szabályok megsértése esetén a Támogató jogosult a jogszabályban meghatározott jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményt
alkalmazni.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem: Igen


