
Település megnevezése:

Projekt megnevezése:

A munka időtartama (hónap)

Szükséges átlaglétszám (fő) 11

Érintett létszám (fő) 11

Napi munkaóra (óra) 8

Fajlagos költség (Ft) #ZÉRÓOSZTÓ!

2013 2014
Munkabér összesen(forint) 6 704 400

SZHA összesen (forint) 905 136

Bér+SZHA összesen (forint) 7 609 536 0

Munka- és védőruházat 151 387

Munkába járással kapcsolatos utazási 

költség

Munkásszállítás költsége

Kis értékű tárgyi eszköz 34 116

Nagy értékű tárgyi eszköz 247 390

Beruházási költségek, kiadások 1 400 000

Egyéb költségek 236 500

Összes beruházási és dologi költség: 2 069 393 0 2 069 393

2013 2014 Összesen

Költségek mindösszesen 9 678 929 0 9 678 929

A projekthez kapcsolódó költségek

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

Alap

Mezőgazdasági utak karbantartása

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

Projekt leírása: 
Projekt leírása:Alap közigazgatási területén 33 km mezőgazdasági út taláható, mely teljes egészében földút. A mezőgazdasági utak közül kb.7 km szakaszon végeztünk 

felújítást 2012.évben.2013.évben7 km szakasz felújítását tervezzük és 3 km árok tisztítását is.  A mezőgazdasági utak esetében a tavalyi év tapasztalatai miatt a tulajdoni 

viszonyok tisztázására 2013.évben útkimérési munkálatokra is terveztünk költséget.A legfontosabb feladat a mezőgazdasági utak járhatóvá tétele, a felnövekedett padka 

lenyesése, melyet bérmunkában szereetnénk elvégeztetni gréderrel.A többi munkálatot kézi és gépi erővel végeznénk el. Tervezzük az utak melletti árkok karbantartását, 

ezen belül ároktisztítást,bozótvágást, a cserjével benőtt árkoknál cserjeírtást is.Az árkok gyommentesítését is elvégezzük.Tervezzük évi két alkalommal parlagfűírtást. A 

2012.évi startmunka programok keretében vásárolt munkaeszközöket használjuk majd bozótvágót,ásót,kapát,fűkaszát,kézi fűrészt a 2013.évi munkák során.

A projekt 2013.március 1. napjától 2013.október 31-ig tart. A projekt megvalósításához 11 fő munkaerő szükséges,segédmunkás munkakörben,10 fő,1 fő munkavezető . A projekthez szükséges:  útszóró kő vásárlás,fuvardíj,útkimérési 

költség, bérmunka,munkaruha,védőruha, védőital,védőoltás, damil a fűkaszához,, üzem-és kenőanyag, műszaki ellenőri díj.      Felújításra váró utak: 0247 hrsz. : 1600 m, 0254/2. hrsz. 700 m, 0258 hrsz.  500m, 0276 hrsz.  500m, 0319 

hrsz.: 400m, 0345/2 hrsz.500m, 0309 hrsz. 200 m,  0323 hrsz.  800 m, 0315 hrsz. 400m, 0187. hrsz. 600m, 0337 hrsz. 600m, 0339 hrsz.  200 m,  és árkok: 0209 hrsz. 800 m, 0325, 700 m,  0260 hrsz. 2000 m,      

A projekt összes költsége

Megnevezés 2013 2014 Összesen


