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Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Projekt Címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése  

Szerződött támogatás összege:7.362.258 Ft azaz hétmillió-háromszázhatvankettőezer-

kettőszázötvennyolc forint 

Támogatás intenzitása:95 % 

A projekt befejezése:2019.05.22. 

A projekt közvetlen célja volt Buj Község Önkormányzatának tulajdonában lévő helyi 

külterületi utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőgép 

beszerzése. A projekt keretében 1 db MTZ 892.2  mezőgazdasági erőgép típusú traktor került 

beszerzésre. 

Szakmai beszámoló  

 

Pályázat kódja: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

 

Pályázó szervezet neve: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

Program címe: „Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erőgép beszerzése Buj településen” 

 

1) A projekt keretében felmerült és elszámolt költségek (nettó) 

a) 

megnevezés 

b) 

elszámolható kiadás 

TO szerint 

c) 

Közbeszerzés érint 

d) 

teljes költség 

Megvalósíthatósági 

tanulmány-

fenntartási és 

üzemeltetési terv 

216 536 Ft nem 216 535 Ft 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának 

költsége (honlap és 

tábla készítés 

30 510 Ft nem  29 921 Ft 

MTZ892.2 

mezőgazdasági 

erőgép beszerzése 

5 800 000 Ft nem 7 400 000 Ft 



Projektmenedzsment 

tevékenység 
nem került elszámolásra 

 

 

 

2) Projekt pénzügyi előrehaladása 

 

1. A Megvalósíthatósági tanulmány- Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítésének 

érdekében 3 céget kerestünk meg. Szállító kiválasztásának indoklása: A legkedvezőbb 

árat fogadtuk el. Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett. Nyertes ajánlattevő: 
Agenda Hungary Kft (kiállító adószáma: 14582442-2-09)  

Teljesítés időpontja: 2018.02.27. 

Pénzügyi teljesítés időpontja: 2018.04.21. Összege:216.535+ÁFA, mindösszesen: 

275.000 Ft 

 

2. Több hónapon keresztül nem lehetett beszerezni a kiválasztott géptípust. Miután újra 

forgalmazni kezdték jelentős áremelkedés történt. 3 gépkereskedelemmel foglalkozó 

céget kerestünk meg Szállító kiválasztásának indoklása: A legkedvezőbb árat fogatuk 

el. Beszerzés típusa: Közbeszerzéssel nem érintett. Kiállító neve: Agroker Holding Zrt.  

Kiállító adószáma: 11246646-2-15 Árajánlat tárgya: MTZ-892.2 traktor. A gép nettó 

értéke: 7.400.000 Ft+ÁFA = 9.398.000 Ft . Teljesítés időpontja: 2019.04.03. 

Pénzügyi teljesítés időpontja: 2019.04.04. 

 

3. a) A projekthez kapcsolódóan elkészült a „D” típusú tábla,  

Rövid leírás: D típusú projekttábla készítés 

Mennyiség: 1 

Mennyiségi egység: db 

Bizonylat pénzneme: HUF 

Nettó egységár (Bizonylat pénznemében): 7874 

Számlatétel teljes nettó értéke (Bizonylat pénznemében): 7874.00 

Elszámolható nettó érték (Bizonylat pénznemében): 7874.00 

Számlatétel elszámolni kívánt nettó értéke (Bizonylat pénznemében): 7874 

Áfa kulcs (%): 27 

Áfa érték (Bizonylat pénznemében): 2125.98 

Bruttó érték (Bizonylat pénznemében): 9999.98 

Nettó érték (Ft) (Elszámolni kívánt): 7874.00 

Teljesítés időpontja: 2019.05.22. 

Pénzügyi teljesítés időpontja: 2019.05.22 

Kiállító neve: Udvari Zoltán EV 

Kiállító adószáma: 68379560-2-35 

 

 

b) Rövid leírás: Honlap aloldal készítése a projekthez kapacsolódóan 

Mennyiség: 1 



Mennyiségi egység: db 

Bizonylat pénzneme: HUF 

Nettó egységár (Bizonylat pénznemében): 22047.24 

Számlatétel teljes nettó értéke (Bizonylat pénznemében): 22047.24 

Elszámolható nettó érték (Bizonylat pénznemében): 22047.24 

Számlatétel elszámolni kívánt nettó értéke (Bizonylat pénznemében): 22047.24 

Áfa kulcs (%): 27 

                 Áfa érték (Bizonylat pénznemében): 5952.75 

Bruttó érték (Bizonylat pénznemében): 27999.99 

Nettó érték (Ft) (Elszámolni kívánt): 22047.24 

Áfa érték (Ft): 5952.75 

Bruttó érték (Ft): 27999.99 

Teljesítés időpontja: 2019.05.22. 

Pénzügyi teljesítés időpontja: 2019.05.22. 

Kiállító neve: KLC System Kft 

Kiállító adószáma: 24809896-2-15 

 

 

3) Műszak szakmai előrehaladás bemutatása 

 

A projekt közvetlen célja volt Buj Község Önkormányzatának tulajdonában lévő helyi 

külterületi utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőgép 

beszerzése. A projekt keretében 1 db MTZ 892.2 típusú traktor került beszerzésre.  

 

A traktor paraméterei az alábbiak: 

MTZ 892.2 mezőgazdasági erőgép 

VTSZ: 87019031 

Teljesítménye: 64 Kw 

Hengerek száma: 4 

Lökettérfogat: 4750 cm3 

Fordulatszám: 1800/perc 

Tengelykapcsoló: 1 tárcsás száraz 

Mechanikus váltó: előre 18; hátra: 4 fokozattal; kerekek elől: 360/70R24; hátul 

18,4R34 

Tömeg: 4780 Kg 

Hossz: 4095 mm 

Szélesség: 1970 mm 

Magasság: 2785 mm 

 

Jelen projekt keretében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra. 

 

I. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

Buj Község Önkormányzata 1db MTZ gyártmányú, 892.2 típusú traktor (erőgép) 

beszerzését valósította meg. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati 



vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító erőgép 

beszerzése 

 

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

- projekt előkészítése (szakmai előkészítés), Megvalósíthatósági Tanulmány- 

Fenntartási és üzemeltetési terv. 

 - egyéb szolgáltatások, ezen belül tájékoztatás és nyilvánosság biztosításnak 

kötelező megvalósítása. 

 

4) A projekt eredményessége: 

 

1. alapszolgáltatások könnyebb eléréséből fakadó fejlesztési igények való 

megfelelés: a jobb minőségű települési úthálózat eredményeként a lakosok könnyebben, 

gyorsabban és biztonságosabban tudnak közlekedni, s ezáltal az alapszolgáltatások 

könnyebben elérhetővé válnak számukra. Kiemelten fontos a lakott külterületi részek 

folyamatos és biztonságos megközelíthetőségének biztosítása (külterületén 28 fő él 

életvitelszerűen)  

2. gazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre 

és/vagy földjeikre eljutásának könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények 

megvalósítása: a településen igényként merül fel a külterületek egész évi 

megközelíthetőségének biztosítása, mivel sokan folytatnak mezőgazdasági 

tevékenységet (termőföldek, tanyák elérhetősége). A beszerzett, megfelelő 

teljesítményű traktor segítségével (a meglévő gréder és tolólap használatával) a 

település kezelésében álló, valamennyi külterületi út karbantartása és bizonyos fokú 

felújítása megvalósítható, ezáltal érintett valamennyi gazdasági szereplő a településen. 

(Településen 126 gazdasági szereplő működik, melyek jellemzően mezőgazdasági 

tevékenységűek.) 

3. fejleszteni kívánt út/útszakasz vízlevezetéséből fakadó igényeknek való 

megfelelés,eredményesség: megfelelő csapadék és belvíz elvezetése elengedhetetlen a 

települési közutak állagmegóvása érdekében, valamint közlekedésbiztonsági 

szempontból is fontos. Több külterületi szakaszon szükséges a meglévő vízelvezetők 

megfelelő tisztítása. A megfelelő vízlefolyás biztosítása érdekében, rendszeresen 

szükséges a padkák karbantartása, mely a beszerzésre került erőgép segítségével minden 

időjárási körülmény között lehetővé válik. 

4. projekt által érintett terület és a település gazdasági fejlődése szempontjából 

fakadó fejlesztési igények: a projekt keretében beszerzett erőgép a település teljes 

közúthálózatán képes útkarbantartási és útfelújítási munkálatokat végezni. A megfelelő 

minőségű közlekedési infrastruktúra elősegíti a helyi gazdaság fejlődését. A gyorsabb 

és biztonságosabb közlekedés hozzájárul a helyi gazdasági szereplők fejlesztéseihez, 

fejlődéséhez, valamint csökkenti a környezeti terhelést.   

 

5) A projekt hatékonysága 

 



Buj Község Önkormányzata rendelkezik útfelújításhoz, illetve útkarbantartáshoz 

szükséges vontatást igénylő munkagéppel (gréder) és a pályázat során beszerzett 

erőgéppel. A települési utak karbantartását és felújítását a pályázat megvalósításának 

köszönhetően nem kell kézi erővel végezni a településen, illetve egy új költséghatékony, 

nagyobb teljesítményű erőgéppel valósítható meg az utak karbantartása. Az új, 

megfelelő teljesítményű erőgép beszerzése már alkalmas a meglévő grédert 

munkavégzés közben vontatni, ezáltal lehetővé téve az eredményes útfelújítási és 

karbantartási munkák végzését. 

 

A beszerzésre került gép esetében először az általa ellátandó feladatok, 

munkaműveletek kerültek meghatározásra, hogy a településen elvégzendő 

munkaműveletekhez leginkább megfelelő paraméterekkel rendelkező gép kerüljön 

beszerzésre. Tekintettel a település méretére, eszköz ellátottságára, illetve az 

önkormányzati utak karbantartásának és felújításának összetett, széleskörű 

munkaműveleteire törekedtünk a leginkább multifunkcionálisan működtethető erőgép 

meghatározására. A gép műszaki paraméterei vonatkozásában figyelembe vettük a 

működtetési / karbantartási költségeit.  A gép beszerzési költsége árajánlatokra 

támaszkodva került meghatározásra.  

 


