
Település megnevezése:

Projekt megnevezése:

 

bérmunka 3 nap 106.060

üzem- és kenőanyag 750 l 300.000

Bozótvágó és tartozékai 1 db 250.000

láncfűrész és tartozékai 1 db 150.000

Bakancs, mellény  5db 55.000

munkaköri alkalmassági vizsgálat fő 9.750

útszórókő 476,2 t 250.000 m 0364/4 hrsz 750 m , 0364/5 hrsz 320 m, 0320/3 hrsz 300m, 

kobakvédő 5 db 9.400 0187 hrsz 1650 m, 0306 hrsz 1300 m,

munkásnadrág 5 db 25.000 0326/19 800 m, valamint 1200 méter árok 

A munka időtartama (hónap) 6 A munka időtartama (hónap) 6

Szükséges létszám (fő) 5 Szükséges létszám (fő) 5

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

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

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

Bér+járulék (forint) 2.444.790 Bér+járulék (forint) 1.940.850

rendelkezésre áll hiány rendelkezésre áll hiány

Bérmunka 0 3 nap 106.060 Bérmunka 0 8 nap 300.000

üzem- és kenőanyag 0 750 l 300.000 üzem- és kenőanyag 0 750 l 340.000

Bozótvágó és tartozékai 0 1 db 250.000 útszórókő 0 550 t 350.000

láncfűrész és tartozékai 0 1 db 150.000 Bakancs 0 5 db 50.000

munkásnadrág 0 5 db 25.000 védőital 0 188 l 9.400

bakancs 0 5 db 45.000

láthatósági mellény 0 10 db 10.000

kobakvédő 0 5 db 9.400

útszórókő 0 476,2 t 250.000-

munkaköri alk. vizsgálat 0 5 fő 9.750

Bér, anyag és eszköz költség összesen: 3.600.000 Bér, anyag és eszköz költség összesen: 3.000.000

Rendelkezésre álló keret 3.600.000 Rendelkezésre álló keret 3.000.000

Infrastruktúra megnevezése Költség Infrastruktúra megnevezése Költség

nem szükséges nem szükséges

A munkák megkezdése előtt a dolgozók munka-  és  balesetvédelmi 

oktatáson  vesznek részt melynek költségét az önkormányzat fedezi. 

Mennyiség

2013. év

Beszerzési 

költsége

A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz anyag és infrastruktúra 2012.

Létszám: 5 fő 

A feladat végrehajtásához szükséges infrastruktúra

rendelkező munkaerőt kívánunk alkalmazni.

A bozótvágó és a láncfűrész kezeléséhez megfelelő végzettséggel

A projekthez kapcsolódó költségek

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

2012. év           

A láthatósági mellényt az önkormányzat biztosítja részükre. 

Alap

Mezőgazdasági földutak  karbantartása

A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény

A feladat végrehajtásához szükséges infrastruktúra

Felújításra váró utak:

0361/8 hrsz 250m, 0361/8 hrsz. 250m, 0337/2 hrsz.180 m, 

Projekt leírása: Alap közigazgatási területén 33 km mezőgazdasági út található, mely  teljes egészében földút. A  mezőgazdasági  utak közül 14 km szakaszon 

tevezünk felújítást, melynek keretében a mezőgazdasági utakat  részben  kővel szórnánk le. Fontos feladat még a felnövekedett padka lenyesése  is.    A munkálatokat kézi 

és gépi erővel végeznénk el.  Tervezzük az utak melletti árkok  karbantartásást is,   ezen belül  ároktisztitást, bozótvágást, a cserjével benőtt árkoknál cserjeírtást is.  

Szükséges a tevékenységhez bérmunka is (gréder).   Az árkok gyommentesítését is  elvégezzük.  Az önkormányzatnak a 2 db benzinmotoros fűkaszán kivül csak kis értékű 

szerszámok (kézi kasza 10 db,  csákány és  lapát és ásó  10 db)  állnak a rendelkezésére.  2012. évben 7  km  mezőgazdasági út felújítása valósulna meg, a fennmaradó   7 

km út felújítását 2013. évben szeretnénk elvégezni. Amennyiben megvalósul a 2012-re tervezett mezőgazdasági projekt, úgy az annak keretében vásárolt kistraktornak a 

mezőgazdasági utak felújításánál is jó hasznát vennénk.         

Beszerzési 

költsége
Megnevezés Megnevezés

Mennyiség

A használatbavételhez 

szükséges feladatok

A használatbavételhez 

szükséges feladatok


