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PÁLYÁZATI ADATLAP 

 
 

1. A pályázó törzsadatai:  
 

Pályázó neve: Tengelic Község Önkormányzata 

Pályázó címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u.11. 

Képviselő neve: Gáncs István polgármester 

Kapcsolattartó személy neve: Gáncs István polgármester 

Telefon-, fax-száma, email címe: 
74-432-122 
tengelicpolghiv@t-online.hu 

KSH azonosítója: 
(17 jegyű szám, az első 8 jegy az 
adószám első 8 jegye): 

 
1 5 7 3 3 3 6 6 8 4 1 1 3 2 1 1 7 
 

Adószáma: 
 

1 5 7 3 3 3 6 6 - 1 - 1 7 
 

 

Törzszám:  
 

7 3 3 3 6 0 
 

Számlavezető bankja (név+cím)*: 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
Tengelici kirendeltség, 7054 Tengelic, Kossuth u. 4. 

Bankszámlaszáma: 
(2x8 vagy 3x8 karakter) 

7 0 6 0 0 0 8 5 - 1 1 0 9 7 2 0 8 -         

 

Több település összefogásával 
megvalósuló beruházás esetén az 
érintett önkormányzatok felsorolása: 

- 

Pályázat készítő cég/személy neve: - 

- címe: - 

- telefonszáma: - 

*Önkormányzat vagy Polgármesteri Hivatal  összes Magyarországon vezetett bankszámlája 
(pótlap használható) 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pályázatban alább közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 

 

 

Tengelic, 2014. április 22. 
 
 
 

                     PH.                 ................................................................. 
pályázó aláírása 
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2. A támogatási kérelem (aláhúzással jelölendő) 
 

Önerő kiegészítésére irányul 
    

 
Ha igen, a főpályázat megnevezése, kódszáma: 

 
 

Nem önerő kiegészítésére irányul 
 
 

3. A projekt megnevezése, a megvalósulás pontos helye, a település és az érintett ingatlan pontos 
meghatározásával (utca név, házszám, helyrajzi számok):  

 
Szolgáltatóház felújítása 
7054 Tengelic, Gindli u.2., hrsz. 78/1. 

 

4. Beruházás esetén a beruházás helyének tulajdoni viszonyai:  
 
  - Az érintett ingatlan tulajdonosa: Tengelic Község Önkormányzata 
 
  - A megvalósuló beruházás tulajdonosi megoszlása: 

A beruházással érintett ingatlan 100%-ban Tengelic Község Önkormányzata 
tulajdonában van. 

 
 
5. A projekt pontos ismertetése, a tervezett épületek, építmények rendeltetése, alapterülete, 

mérete, nyomvonalas létesítmények esetén annak hossza, szerkezete, a tervezett technológia 
leírása (fm, m2, m3, db), beszerzendő eszközök db-száma, funkciója, munkahelyteremtés 
esetén munkakör megjelölés, létszámigény:  
(Kérjük a projekt teljeskörű műszaki leírását. /A nem teljeskörű műszaki leírás a projekt 
elutasítását eredményezi./ 

A beruházási elemeket árajánlattal, költségvetéssel kérjük alátámasztani!) 
 
 

A projektben érintett épület Tengelic település központjában található, jelenleg a 
Szolgáltatóházként működik. Benne található a helyi vágóhíd boltja, egy 
gazdabolt, szépségszalon, a település polgárőr egyesületének székhelye, közösségi 
tere. Emellett található benne egy alkalmi árusításra alkalmas helyiség is, ill. a 
helyi piacot igénybe vevő számára kialakított mellékhelyiségek is. 
A szolgáltatóház udvarán az önkormányzat saját forrásból kialakított egy helyi 
piacteret. Emellett szintén saját forrásból 8 férőhelyes parkolót alakított ki 1 db 
akadálymentes parkolóhellyel. 
Az épület lapostetős, kétszintes. A lapostetőt, ill. a tetőszigetelést az önkormányzat 
2008-ban felújította. 
A projekt keretében az épületet szeretnék felújítani, ennek keretén belül 
nyílászárók cseréjét, az emeleti szint elektromos hálózatának felújítását ill. a 
szükséges akadálymentesítést kívánja a pályázó Önkormányzat elvégezni.  
A bejárat akadálymentesítésére is sor kerül: rámpa épül, mely fölé egy kontyolt 
előtető is készül. Emellett gazdaságossági szempontból sor kerül a nyílászárók 
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cseréjére. Az új nyílászárók homlokzati megjelenésének, színének meg kell 
egyeznie a meglévő nyílászárókéval 

  
 A projekt főbb tevékenységei: 

1. Homlokzat felújítása nyílászárócserével 
- 2 db 5896x2000 mm új műanyag ablak elhelyezése 
- 4 db 1200x600 mm új műanyag ablak elhelyezése 
- 24 db 1150x200 mm új fix műanyag ablak elhelyezése 
- 9 db 1150x2000 mm új bukó-nyíló ablak elhelyezése 
- 1 db 2972x2600 mm új fix műanyag ablak elhelyezése 
- 1 db 2945x2602 mm új ajtó elhelyezése 

2. Homlokzat felújítása 
- felületi hibák javítása 
- 452 nm felületen homlokzatfestés szilikátfestékkel 

3. Akadálymentesítés 
- bejárati mozgáskorlátozott rámpa építése 
- 14 m hosszú acélcső korlát elhelyezése kézfogóval 

4. Villanyszerelési munkák az emeleti szinten 
  
 

6. A projekt megvalósításának   
 

tervezett kezdése (év, hó): 2014. július 

teljes befejezése (év, hó): 2014. szeptember 

teljes kapacitású működése (év, hó): 2014. október 

 építési engedély köteles:    igen/ nem 
 
 

7. A projekt indokoltságának, várható igénybevételének, kihasználtságának bemutatása: 
 
A Szolgáltatóház egy többfunkciós, különböző szolgáltatások igénybevételét biztosító 
épület a település központi részén. 
Az épületben a lakosság számára az alábbi szolgáltatások érhetők el: 
  • Gazdabolt 
  � Helyi vágóhíd boltja 
  • Szépségszalon 
  • alkalmi árusító helyiség   
Emellett az épületben van a Tengelici Polgárőr Egyesület székhelye, közösségi tere is. 
A pályázó célja, hogy a jövőben is egy többfunkciós épület legyen, minél több 
szolgáltatás váljon elérhetővé az épületben a helyi lakosok számára. 
Az épület kihasználtsága magas, hiszen a településközösség, a település helyi lakosai, 
civil szervezetei ill. vállalkozói és vállalkozásai széles körű szolgáltatást tudnak 
igénybe venni, több területen kaphatnak itt segítséget.  

 Mindezek révén nő az életszínvonal, a településen élők helyi identitása, a település 
népességmegtartó ereje is. 

   
8. Beruházás esetén a környezetre gyakorolt hatások ismertetése, a káros környezeti hatások 

megszűntetésére tett lépések:  
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A beruházás megvalósítása a környezetre káros hatást nem gyakorol, a 
beruházás során keletkező építési ill. az esetleges veszélyes hulladék 
elszállításra kerül a kijelölt lerakóhelyre. 
A Szolgáltatóház felújításának kivitelezési munkái eredményeképpen új légszennyező 
forrás nem létesül. 
A védendő természetes környezetet a tervezett kivitelezési munkákból származó por 
ellen megfelelő intézkedésekkel, műszaki megoldásokkal és eszközökkel kell védeni. 
A munkaterület folyamatos és rendszeres tisztántartása, ill. az üzemi rend mindenkori 
biztosítása a légszennyezést csökkenti, ezért fenntartását és állandó ellenőrzését a 
kivitelezésben résztvevőknek biztosítani kell. 
A beruházás megvalósításával a települési környezet szépül, esztétikus utcakép 
alakul ki, mely a lakosság komfortérzetét növeli.  
Emellett a beruházás megvalósítása javítja az épület energiahatékonyságát is, 
a nyílászárók cseréje a fenntartási költségeket mérsékeli. 

 
 

9.  A megvalósítandó projekt munkahelyteremtésre, helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatása:  
 

A projekt közvetlen munkahelyteremtéssel nem jár.  
Közvetett munkahelyteremtés jelenthet az épületben elérhető szolgáltatások, ill. 
mint a helyi termékek értékesítésére alkalmas infrastruktúra igénybevétele. 
Az önkormányzat célja, hogy a településközösség, a településen élők és 
tevékenykedők számára minél szélesebb körű szolgáltatási kör legyen lehetőleg 
egy helyen elérhető. Ennek érdekében lehetőségeihez mérten igyekszik az 
infrastrukturális feltételeket is folyamatosan javítani.  

 
 
10.  A tervezett projekt költség és forrástervezete: 

10/A)  A tárgyi eszközök előállítási, illetve beszerzési költségeinek, az immateriális javak 
vételárának előirányzata: 

(Több település összefogásával megvalósuló beruházásoknál összesítve és önkormányzatokra 
lebontva is.)         adatok Ft-ban 

Költségkategóriák/Tevékenységek 2014 2015 2016 Összesen 

11. IMMATERIÁLIS JAVAK   0 0   0  

113. Vagyoni értékű jogok 0 0   0  

114. Szellemi termékek 0 0   0  

TÁRGYI ESZKÖZÖK (12+13+14) 10 393 701  0   10 393 701  

12. INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI 
ÉRTÉKŰ JOGOK  10 393 701  0   10 393 701  

122. Telek, telkesítés 0 0   0  

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 10 393 701 0   10 393 701  

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, 
JÁRMŰVEK  0 0   0  

131. Termelő gépek, berendezések, szersz, 
gyártóeszk 0 0   0  

132. Termelésben közvetlenül résztvevő 
járművek 0 0   0  

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, 
0 0   0  
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FELSZERELÉSEK, JÁRM ŰVEK  

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, 
felszerelések 0 0   0  

143. Irodai, igazgatási berendezések és 
felszerelések 0 0   0  

144. Üzemkörön kívüli berendezések, 
felszerelések 0  0    0  

RÁFORDÍTÁSOK (51+52+53+54+55+56) 0  0    0  

51. ANYAGKÖLTSÉG  0  0    0  

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 
KÖLTSÉGEI  0  0    0  

54. BÉRKÖLTSÉG  0  0    0  

55. SZEMÉLYI JELLEG Ű EGYÉB 
KIFIZETÉSEK  0  0    0  

56. BÉRJÁRULÉKOK  0  0    0  

NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉG  10 393 701 0    10 393 701  

Vissza nem igényelhető ÁFA  2 806 299 0    2 806 299  

OSSZESEN 13 200 000 0    13 200 000 

 

Magyarázat a táblázathoz: 

Amennyiben a Pályázó a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem 
jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt 
költségvetését bruttó módon kell megterveznie. 

Amennyiben a Pályázó ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany de a beruházás illetve a beruházás 
hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt 
levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. 

A tárgyi eszközök fogalmán és költségein a számviteli törvényben foglaltakat kell érteni. A számviteli törvény szerint a 
tárgyi eszközök beszerzési költségének részét képezi még egyéb költségként: 

- a tárgyi eszközök bekerülési értékén belül az immateriális javak (például engedélyesi terv) bekerülési költsége 
nem haladhatja meg a 25%-ot. A bekerülési értéknél a 12 hónapon belül keletkezett tervezéshez kapcsolódó 
számlák vehetők figyelembe; 

- a tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, közbeszerzési eljárás költsége;  
- hatósági díjak, illetékek.  

A tárgyi eszközök ráfordításai között nem szerepeltethetők az alábbi tételek: 
- a magánszemélyektől származó, építési-szerelési anyagokról, gépekről, berendezésekről, járművekről szóló adás-

vételi szerződések, számlák; 
- a fenntartási költségként elszámolt kiadások; 
- a lízingelt, vagy bérelt ingatlanok, gépek és berendezések értéke; 
- az apportként bevitt ingatlanok, gépek és berendezések értéke; 
- az 100 e Ft-nál kisebb értékű, egy éven túl elhasználódó tárgyi eszközök, ha azok teljes bruttó értékét a 

használatba vételükkel egyidejűleg értékcsökkenési leírásként számolják el; 
- ártartalék. 
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10/B)  A fejlesztés pénzigényének pénzügyi forrásai és éves ütemezése: 
(Több település összefogásával megvalósuló beruházásoknál összesítve és önkormányzatokra 
lebontva is.) 

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2014 2015 2016 Összesen 

Saját forrás 2 640 000   2 640 000 
I/1. a támogatást igénylő 
hozzájárulása 

2 640 000   2 640 000 

I/2. partnerek 
hozzájárulása 

0   0 

I/3. bankhitel  0   0 
I/4. egyéb 0   0 
Egyéb támogatás 0   0 
A támogatási 
konstrukció keretében 
igényelt támogatás 

10 560 000   10 560 000 

Összesen 13 200 000   13 200 000 

Támogatás %-ban 80   80 
 

 

 
  

11.) A Pályázati felhívás II/10. pontjában foglaltak alapján biztosíték nyújtásra (készfizető 

kezesség) köteles:   igen/ nem 
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Adatlap 
 

I/1. Az igénylő azonosító adatai                         A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki):  
 
Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): 6 Megnevezése: önkormányzat 

 
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő) 
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg) 
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg) 
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak 

megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg) 
5. Támogatási szempontból Pályázó és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás  
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat) 
 
 

Megjegyzés: 
* A kis és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. alapján; 
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesdése  - tőke vagy szavazati joga alapján – 
külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25 %-ot, kivéve a kis és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. 19. § 1. 
pontjában meghatározott befektetőket; 

- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves 
beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni.  

Adóalany 0  Igen= 1       Nem= 0 
 

 
Az igénylő neve: Tengelic Község Önkormányzata 
 
Az igénylő székhelye, irszám: 7 0 5 4 település: Tengelic 

 
cím: Rákóczi  utca  11. hsz 288. hrsz 
 
KSH Gazdálkodási forma kód: 3 2 1  

 
Az igénylő adószáma (2.3.4.5.6.7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2  formátummal): 1 5 7 3 3 3 6 6  1  1 7 
 
Az igénylő adóazonosító jele (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):           

 
Társpályázó minősítése:    Támogatásban részesülő =1 Közreműködő =2 Egyéb tag= 3 

 
Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az I/1. rész 
 
I/2. A program/projekt azonosító adatai 

A program/projekt céljának szöveges megnevezése:  
2.) Az életminőség javítását, a településközösség működési feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházásokhoz  
 
 
Igényelt összeg deviza kódja: 1  Forint = 1 Euro = 2 

 
Igényelt összeg:      1 0 5 6 0 0 0 0   

 
A megvalósítási hely pontos címe, irszám: 7 0 5 4 település: Tengelic 

 
cím: Gindli utca2 . hsz. 78/1. hrsz 
A támogatási konstrukció megnevezése: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatása 
Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki, (többször is) megadható) 

A támogatási konstrukció megnevezése:................................................................................................................................. 

 
2 0 1 4 év 0 4 hó 2 2 nap 
 
 ............................................................ 
   cégszerű aláírás 
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A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 
 

a) Kijelentjük, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 
valódiak és hitelesek, továbbá kijelentem, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban 

X nem nyújtottunk be 
�  benyújtottunk ( mikor: 
………………………………………………………………………….. 

 mely szervhez: 
………………………………………………………………… ) 

Kijelentjük, hogy a pályázatban szereplő beruházás a jelzett korábbi beruházásnak elhatárolható, 
újonnan kezdődő üteme. 
(A megfelelő rész megjelölendő illetve kitöltendő!); 

b) Tudomásul vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a 
támogatás nem illet meg bennünket, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, 
illetve az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében 
vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerülhet; 

c) Tudomásul vesszük, hogy a támogatott megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a 
támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható;  

d) Hozzájárulunk ahhoz, hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeink nem teljesítése 
esetén az alapkövetelés és a pályázati felhívásban meghatározott büntetőkamat megfizetésére 
irányuló követelés érvényesítése “azonnali beszedési megbízás” alkalmazásával történjen. 

A számlavezető bankunk 
– neve és címe: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet  

7054 Tengelic, Kossuth u.4. 
– számlaszám: 70600085-11097208 

e) Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 
egyenlített tartozásunk nincs; 

f) Hozzájárulunk ahhoz, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználását a pályázat kiírója, illetve megbízottai bármikor ellenőrizzék; 

g) Kijelentjük, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelentjük, ha 
ellenünk csőd- vagy felszámolási eljárás indul; 

h) Kijelentjük, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét: 
X saját forrásból és/vagy 
�  a fenntartó és/vagy (A megfelelő rész megjelölendő!) 
�  az OEP biztosítja. 

Az utóbbi kettő esetében a fenntartó ill. az OEP nyilatkozata szükséges a létesítmény működési 
többletköltség-igényének befogadásáról 
 

Tengelic, 2014. április 22. 

 

 

 
      P.H.   ………………………………….. 

cégszerű aláírás 
 
 


