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Bérmunka  30 nap 700.000 A dolgózók a munka megkezdése elıtt balesetvédelmi és tőzvédelmi

üzem- és kenőanyag 1200l 480.000 oktatásban részesülnek, melynek költségét az önkormányzat  

Benzinmotoros fűkasza és tartozékai 2 db 600.000 biztosítja. 

láncfűrész és tartozékai 1 db 150.000 Minden dolgozó részére az alábbi védıszközöket biztosítjuk.

tolólap kistraktorhoz 1 db 200.000     acélbetétes bakancs: 9.000,- FT/db

kistraktor pótkocsi 1 db 575.000 munkásnadrág: 5.000,- Ft/db.-

bakancs, kobakvédő,nadrág mellény 11 db 198.000

útszórókő vásárlás  476,2 1.000.000

kátyúzóanyag (mart aszfalt) 142,9 500.000

munkaköri alk. vizsgálat 11 fő 21.450 A védőszközök költsége 18.000,- Ft/fő
karbantartás 2 alk. 51.130 Felújítandó úszakaszok:  207. hrsz 200m, 506. hrsz. 360m, 30. hrsz. 370m. 

védőital 900 l 45.000 43. hrsz. 750 m, 116. hrsz 620 m, 152. hrsz. 360m , 162. hrsz, 1800m, 

munkavédelmi kesztyű 100 db 30.000

281. hrsz. 430 m, 1113/1 hrsz. 240 m, 694. hrsz. 860 m, 252/6. hrsz. 

370m, 729 hrsz 260 m,  416. hrsz. 980 m, 1029/2 hrsz. 200 m,  

1006/12 hrsz. 250 m, valamint 3400 m árok.                                                                                                                                                     

A munka időtartama (hónap) 11
A munka időtartama 

(hónap)
12 12

Szükséges létszám (fő) 11 Szükséges létszám (fő) 9 1

Napi munkaóra (óra)/fő 8 Napi munkaóra (óra)/fő 8 8

Munkabér (forint/fő/hó) 71.800 Munkabér (forint/fő/hó) 57.000 78.000

Járulékok (forint/fő/hó) 9.693 Járulékok (forint/fő/hó) 7.695 10.530

Bér+járulék (forint) 9.860.653 Bér+járulék (forint) 6.987.060 1.062.360 8.049.420

rendelkezésre 

áll
hiány

rendelkezésre 

áll
hiány

Bérmunka  0 30 nap 700.000 Bérmunka 0 30 nap 700.000

üzem- és kenőanyag 0 1200 480.000 üzem- és kenőanyag 0 1250 500.000

Benznimotoros fűkasza  és tart.2                      2 db 2 db 600.000 Benzinmotoros fűkasza  és tart.   2                      4 db 1 db 300.000

láncfűrész és tartozékai 1 db 1 db 150.000 láncfűrész és tartozékai 2 db 1 db 150.000

tolólap kistraktorhoz 0 1 db 200.000 útszórókő vásárlás 0 476,2 t 1.000.000

kistraktor pótkocsi 0 1 db 575.000 kátyúzóanyag, mart aszfalt 0257,14m3 900.000

bakancs 0 11 db 99.000 munkaruha, védőruha 0 db 10db 280.000

kobakvédő 0 11 db 16.500 munkavédelmi kesztyű 0 100 db 50.000

védőszemüveg 0 11 db 5.500 karbantartás 0 2 alk. 51.080

munkásnadrág 0 11 db 55.000 munkaköri alk. vizsgálat 0 10 fő 19.500

láthatósági mellény 0 22db 22.000

 útszórókő vásárlás 0 476,2 t 1.000.000

kátyúzóanyag( mart aszfalt) 0 142,9 m3 500.000

munkavédelmi kesztyű 0 100 db 30.000

védőital 0 900 45.000

munkaköri alk. vizsgálat 0 11 fő 21.450

karbantartás 0 2 alk. 51.130

Bér, anyag és eszköz költség összesen: 14.411.233  Bér, anyag és eszközköltsége  összesen:   12.000.000

Rendelkezésre álló forrás: 14.520.000 Rendelkezésre álló forrás: 12.000.000

A feladat végrehajtásához infrastruktúra nem  szükséges A feladat végrehajtásához szükséges infrastruktúra

láthatósági mellény 2 db/fő :1000,- Ftdb.  

397/1. hrsz. 240 m, 628 hrsz. 280 m., 993. hrsz. 800m, 669/1. hrsz. 430 m.

2012. év           2013. év

Beszerzési költségeMegnevezés

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

kobakvédő: 1500,- Ft/db. 

védőszemüveg: 500,- Ft/db. 

A projekthez kapcsolódó költségek

Mennyiség
Beszerzési 

költsége

Mennyiség

Megnevezés

A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz anyag és infrastruktúra 2012.

Létszám: 10 fő 

Alap

Közúthálózat, árkok,  karbantartása

Projekt leírása: Alap közigazgatási területén 38 km belterületi út  található ,melyből  22 km hosszúságú szakasz felújításra szorulna.  A projekt keretében  ezen utak 

kátyúzását, javítását, valamint az utak meletti árkok karbantartását  tervezzük elvégezni, 2012-ben 11 km-es szakaszon.  Fontos feladat  még a   felnövekedett padka 

lenyesése is. A munkálatokat  kézi és gépi erővel végeznénk el.   A programhoz szükséges bérmunka is, mivel nagy földmunkagépek nem állnak rendelkezésünkre (gréder).   

Az árkok gyommetesítését kézi kaszával és benzinmotoros fűkaszával kívánjuk elvégezni. Az önkormányzatnak a 2 db benzinmotoros fűkaszán kivül csak  kisértékű 

szerszámok (kézi kasza 10 db,  csákány és  lapát és ásó  10 db)  állnak a rendelkezésére.  A fennmaradó, felújításra szoruló 11 km belterületi út  felújítását  2013. évben 

szeretnénk elvégezni. A mezőgazdasági projekt keretében a megvásárolni kívánt traktorhoz pótkocsit és tolólapot szeretnénk vásárolni, hogy a kistraktort az 

útkarbantartásnál is hatékonyan  tudjuk használni, igy a  kisebb gépi   földmunkákat és a szállítási feladatokat ezzel a saját  eszközzel  meg tudnánk valósítani.       


