
A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges,  

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

28. számú előterjesztés 
 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 12-én,  

14 órakor megtartandó ülésére 
 

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázathoz 
kapcsolódóan vállalkozó kiválasztása 

 

 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető 

 
Pénzügyi ellenőrzést végezte: Mórocz Zoltán  pénzügyi irodavezető 

 
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Köbli Kata aljegyző 
 

 

 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Magyar Falu Program” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott MFP-ÖTU/2019 

kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan 

támogatási kérelem került benyújtásra. A Támogatói Okirat rendelkezésre áll. Az 

Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott. 

 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2019.11.04. A Projekt fizikai 
befejezésének tervezett napja 2021.03.31. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló 
időtartam 2021.06.30. 
 
A Projekten belüli tevékenység elvégzésére ajánlatok kerültek bekérésre. 
 
Ajánlattételre szóló felhívás került kiküldésre három vállalkozónak, melynek tárgya: 

A „Magyar Falu Program” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott MFP-ÖTU/2019 

kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan 

projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok 

formai és tartalmi szempontoknak megfelelnek.  
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- Pappné Kővári Erika egyéni vállalkozó 
     7144 Decs, Május 1 u. 4. 
500.000,-Ft + 0% Áfa (0,-Ft) összesen: 500.000,- Ft  
 
- Biczó Ernő Gergely egyéni vállalkozó. 
     7100 Szekszárd, Kőrösi Cs. S. u. 18. 
365.000,-Ft + 0% Áfa (0,-Ft) összesen: 365.000,- Ft 
 
- Varga Norbert egyéni vállalkozó  

7624 Pécs, Budai N. A. u. 16. I/5.. 
450.000,-Ft + 0% Áfa (0,-Ft) összesen: 450.000,- Ft 
 
 
A legalacsonyabb ajánlati árat a Biczó Ernő Gergely egyéni vállalkozó (7100 

Szekszárd, Kőrösi Cs. S. u. 18.) adta bruttó 365.000 Ft összeggel, ezért javasoljuk az 

ajánlattevővel történő szerződéskötést. 

 

A megajánlott legalacsonyabb díj teljes összege elszámolható a támogatás 
keretében. 

 
 
 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t : 
 
az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” elnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására 
 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a.) a „Magyar Falu Program” elnevezésű pályázati felhívásra 

benyújtott MFP-ÖTU/2019 kódszámú „Önkormányzati 
tulajdonú utak felújítása” elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódóan projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

feladatok ellátásával a legalacsonyabb ajánlati árat tevő 
Biczó Ernő Gergely egyéni vállalkozót (7100 Szekszárd, 

Kőrösi Cs. S. u. 18.) bízza meg,  
b.) a feladat ellátásához szükséges bruttó 365.000 Ft 

vállalkozói díj kifizetését az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében tervezett „Önkormányzati tulajdonú utak 
felújítása” projekt támogatás terhére a dologi kiadások 
keret megemelésével biztosítja, 
 

c.) felhatalmazza a község polgármesterét a feladat ellátására 
vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős:   Figler János polgármester 

  (szerződés aláírásáért) 
 
Határozatról értesül:     Biczó Ernő Gergely                     

Bátaszéki KÖH városüz. iroda 
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 
irattár 






