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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2020. március 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Ajánlatok elbírálása a „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 
hídépítés/felújítás” című pályázat megvalósítása céljából 

Előterjesztő: Steierlein István polgármester

Előkészítette:   dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tagyon Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” alprogramra pályázatot kíván 
benyújtani.
A pályázatot 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai adhatják 
be.

A program keretében önállóan támogatható tevékenység a kizárólag önkormányzati
tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint 
földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása.

A program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási 
intenzitású támogatás. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 30 millió forint. 
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A pályázat benyújtására 2020. április 8. és 2020. május 8. között van lehetőség.

A projektben önállóan nem támogatható, választható tevékenységek a projekt-előkészítés, 
tervezés, pályázati dokumentáció összeállítása. Az erre fordítható támogatás mértéke az
összes elszámolható költségre vetítve maximum 7 %.

A beszerzési szabályzat alapján három ajánlattevőtől kértünk árajánlatot.  

A megjelölt határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek: 

1. Henn Zsolt ev. bruttó 350.000 Ft
2. Pro Veszprém Nonprofit Kft. bruttó 406.400 Ft
3. Takács Zsolt ev. bruttó 380.000 Ft

A beszerzési szabályzat szerint a beszerzést a képviselő-testület hagyja jóvá. 

Az ajánlatkérésben értékelési szempontként a legalacsonyabb összegű ajánlatot tekintettük, 
ezért javaslom, hogy a pályázat elkészítésével és az elektronikus felületen történő beadással 
Henn Zsolt egyéni vállalkozót bízzuk meg.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” 
alprogramra a pályázat elkészítésére és az elektronikus
felületen történő beadására a Henn Zsolt egyéni 
vállalkozó (8200 Veszprém, Nárcisz u. 18., adószám:
54143797-1-39) által adott összesen bruttó 350.000 Ft
összegű ajánlatot fogadja el. 

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Szentantalfa, 2020. március 24.

Steierlein István
polgármester


