
 

 

4. sz. melléklet 

 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00037 
Kedvezményezett: ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1 2022.09.30. 

A tervezett projektelemek indokoltságának és elérendő célokhoz való 
kapcsolódásának ellenőrzése.  A fejlesztés és műszaki 

tartalmának ellenőrzése, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján 
valóban biztosított-e a kijelölt területek védelme, a 

helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására valóban 
megfelelően reagál-e. Elkészül és leadásra kerül a tervező által 

megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókat alkalmazó tételes 
tervezői költségvetés. Elkészül a közvetlen befogadó 

kezelőjének nyilatkozata, mely alapján a tervezett fejlesztés kapcsán a 
befogadás feltétele biztosított.  A zárt rendszer építésének 

szükségességének indoklása, valamint szükség esetén felmerülő 
keresztező közmű kiváltásának indoklása. A víz helyben nem 

tartására való szükségesség indoklása. Pénzügyi fenntarthatóságot 
bemutató pénzügyi elemzés elkészítése. Területi 

Vízgazdálkodási Tanács szakvéleményének értékelése. Költségvetés 
piaci áraknak való megfelelésének ellenőrzése. 

2 2022.11.15. 

A 2. mérföldkő keretében a TSZ hatályba lépésétől számított 18 hónapon 
belül a teljes közbeszerzési eljárás lefolytatásra és 

lezárásra kerül. Az eljárás eredményesen, nyertes ajánlattevő 
kihirdetésével zárul. A közbeszerzési dokumentumok összegyűjtése  

Igazolások begyűjtése az érintett ingatlanok rendezett 
tulajdonviszonyáról. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása 

3 2022.12.31. 
kivitelezés a munkálatok 25%-áig megvalósul. Teljesítésről szóló 

igazolások elkészítése. Műszaki ellenőr beszámolójának 
elkészítése. Fotódokumentáció készítése. Kötelező nyilvánosság 

folyamatos biztosítása. 

4 2023.01.31. 
A kivitelezés a munkálatok 50%-áig megvalósul. Teljesítésről szóló 

igazolások elkészítése. Műszaki ellenőr beszámolójának 
elkészítése. Fotódokumentáció készítése. Kötelező nyilvánosság 

folyamatos biztosítása 

5. 2023.02.20. 

A kivitelezés a munkálatok 75%-áig megvalósul. Teljesítésről szóló 
igazolások elkészítése. Műszaki ellenőr beszámolójának 

elkészítése. Fotódokumentáció készítése. Kötelező nyilvánosság 
folyamatos biztosítása. 



 

 

6. 2023.03.20. 

A kivitelezés a munkálatok 100%-áig megvalósul. Teljesítésről szóló 
igazolások elkészítése. Műszaki ellenőr beszámolójának 

elkészítése. Fotódokumentáció készítése. Kötelező nyilvánosság 
folyamatos biztosítása. 

7. 2023.03.31. 
A projekt megvalósítása során lebonyolításra és dokumentálása kerül a 

szemléletformáló, tájékoztató akció a településen. Kötelező nyilvánosság 
folyamatos biztosítása. 
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ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 

Kelt: Ászár, 2022. év május hónap 25. napján. 
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Kelt: Tatabánya, 2021. év …………. hónap …. napján. 
 



 

 

 


