
Település megnevezése:

Projekt megnevezése:

A munka időtartama (hónap) 10

Szükséges átlaglétszám (fő) 11

Érintett létszám (fő) 11

Napi munkaóra (óra) 8

Fajlagos költség (Ft) 160 915

2013 2014
Munkabér összesen(forint) 7 666 200 851 800

SZHA összesen (forint) 1 034 982 114 998

Bér+SZHA összesen (forint) 8 701 182 966 798

Munka- és védőruházat 110 050

Munkába járással kapcsolatos utazási 

költség

Munkásszállítás költsége

Kis értékű tárgyi eszköz

Nagy értékű tárgyi eszköz 2 590 800

Beruházási költségek, kiadások 5 269 500

Egyéb költségek 62 310

Összes beruházási és dologi költség: 8 032 660 0 8 032 660

2013 2014 Összesen

Költségek mindösszesen 16 733 842 966 798 17 700 640

A projekthez kapcsolódó költségek

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

Alap

Közúthálózat karbantartása

A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb.:

Projekt leírása: 
Alap közigazgatási területén 38 km belterületi út található, melyek felújításra szorulnak. 2012-ben 11 km-es szakaszon végeztük el a munkálatokat.2013-ban pedig kb.4 km 

útszakasz felújítása valósulna meg,valamint az utak melletti árkok rendbetétele.A belvízelvezető árkokat saját készítésű járdalapokkal szeretnénk burkolni,melyhez kb.20.000 

db, 40x40-es járdalapra lenne szükség, melyet saját kivitelésben készítünk el, a megvásárolt beton elemgyártó géppel és sablonokkal.   A legfontosabb feladat a felnövekedett 

padka lenyesése gléderezéssel, a kátyúk megszüntetése,ahol szükséges az utak útszórókővel történő szórása. Az árkok gyommentesítését kézi kaszával, és benzinmotoros 

fűkaszával kívánjuk elvégezniA munkák elvégzéséhez 10 fő közfoglalkoztatott,napi 8 órában,12.800 óra alatt végzi el.Az adminisztratív feladatokat ellátó személy 

közreműködik a heti bérszámfejtésben,a heti bérkifizetésben, a projekt elszámolásaiban, a megvásárolt eszközök nyilvántatásában és leltározásában.  A mezőgazdasági 

projekt keretében ,2012-ben vásárolt traktor,pótkocsit,és munkaeszközöket hatékonyan tudjuk majd felhasználni. 

Létszám:11 fő ,10 segédmunkás és 1 fő adminisztratív közfoglalkoztatott alkalmazása szükséges.  Munka-és védőruha, Szükséges eszközök és dologi kiadások.: Betonelem gyártó,nagyértékű eszközt és sablont együttműködési 

megállapodás keretében a Sárergesi, és Sárbogárdi önkormányzattal közösen kívánjuk használni, mert részükre is gyártanánk járdalapot.Sárbogárd városnak 2.500 db, Sáregres községnek 2.900 db járdalapra lenne szüksége. A gép 

hasznosságát gazdasági hatástanulmánnyal kívánjuk alátámasztani. Beruházást segítő dologi kiadások:sóder,,cement.Ezen anyagszükségletek a három településsel együtt kerültek betervezésre, a sóder árának kalkulációja tartalmazza a 

szállítási költséget is.Kisértékű tárgyi eszközök:,ásó,lapát,kapa, Felújítandó útszakaszok:1084/1 hrsz.500 m,901 hrsz.600m,447.hrsz.660m,104 hrsz.800m,185/3hrsz.400m,489hrsz.600m,58.hrsz.600m,359/1.hrsz.1500m,252/6 hrsz.1000m. 

valamint ároktisztítás a fenti utak mellett.,A1-es árok és 445/1 hrsz-ú árkok felújítása kb.3km.szakaszon.

A projekt összes költsége

Megnevezés 2013 2014 Összesen


