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Előterjesztés 
 
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 13-ai 
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Tárgy: Magyar Falu Program pályázatainak megvalósítása 
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. MFP 2022. eszközbeszerzés 
 
A pályázat keretében kommunális eszközök beszerzése történik. A megpályázott 
eszközök egy része – felülős fűnyíró - már megérkezett, azt használjuk is. Az Avant 
528-as minirakodó beszerzése során azt tapasztaltuk, hogy a 2022. év eleji 
ajánlathoz képest – ami a pályázatba került beépítésre – a jelenlegi ár jóval 
magasabb. A beszállító az euro árfolyamváltozással és a beszerzési árak 
növekedésével indokolta a megemelkedett költségeket. Maga a pályázat is 
tartalmazott már egy 1.216.180 Ft el nem számolható önerőt, ez már nem fért bele a 
pályázati keretbe. A megpályázott minirakodót Magyarországon csak egy cég 
forgalmazza - kizárólagos forgalmazóként. Amennyiben  
 
Az árak alakulása: 
Pályázat: 8.732.378.000 Ft + áfa azaz 11. 090.120 Ft 
Jelenlegi ár: 11.300.000 Ft + áfa azaz 14. 351.000 Ft 
 
A különbség: 3.260.880 Ft 
 
Kérem a testület tagjait, hogy tárgyaljuk meg a többletköltség biztosítását. 
Amennyiben az önkormányzat nem tud hozzátenni még forrást, és esetleg egy 
olcsóbb eszközt sem tud vagy nem akar, akkor lehetséges a pályázat 
részelszámolása, ebben az esetben a maradék, fel nem használt összeget vissza 
kell fizetni.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi 
költségvetésében biztosítja/nem biztosítja a MFP Kommunális eszközök 
beszerzése 2022. megvalósításához szükséges önerőt, melynek mértéke bruttó 
3.260.880 Ft. 
 
biztosítás esetén 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, aljegyző 



 
 
 
 

II. MFP 2021. önkormányzati ingatlanok felújítása – kápolna 
 
Önkormányzatunk 2021 évbe nyert pályázatot a MFP Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése 2021. pályázati kiíráson. A pályázattal a gyarmati kápolna 
tetőszerkezetét kívánjuk lecserélni.  
A pályázat benyújtásakor egy tervezői költségbecslést adtunk be, ami nem egy 
kidolgozott tételes költségvetési volt. A tételes költségvetés elkészítése időben 
elhúzódott. Közvetlen a kápolna felújítására kapott pályázati összeg: 9.079.066 Ft Az 
idei évben sikerült kiküldeni az árazatlan tételes költségvetést 3 cégnek. A beérkezett 
ajánlatok az alábbiak voltak: 
 
Perseverans Gold Kft: nettó 17.137.010 Ft + áfa azaz 21.764.003 Ft 
PINYÓ Kft: nettó 13.840.920 Ft + áfa azaz 17.577.968 Ft 
ACHITECT-BAU 2000 Kft: nettó 21.523.154 Ft + áfa azaz 27.334.406 Ft 
 
A legkisebb ajánlat is bruttó 8.498.902 Ft-tal magasabb.  
 
Kérem a testület tagjait, hogy tárgyaljuk meg a többletköltség biztosítását.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi 
költségvetésében biztosítja/nem biztosítja a MFP Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése 2021 megvalósításához szükséges önerőt, melynek mértéke 
bruttó 8.498.902 Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 
biztosítás esetén 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MFP Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021 pályázat keretében a Sándor Móric 
Kápolna tetőfedés cseréje munkálataival megbízza a legjobb ajánlatot 
adó………céget. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 
Gyermely, 2022. július 8. 
 
Kókai Rita 
polgármester 


