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ELŐTERJ ESZTÉS
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó

támogatása c. pályázat benyújtásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminiszter úr a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3.
melléklet 2.2.1. pontja szerint az önkormányzatok támogatása fejezeten belül ez évben is
meghirdette a települési önkormányzatok számára a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénylésének lehetőségét, pályázati eljárás keretében.
A költségvetési törvényben rendelkezésre álló keret 5.000 millió forint.
A pályázaton az 5.000 fő alatti lakosságszámot meg nem haladó települések önkormányzatai
vehetnek részt.
A kemény lombos tűzifa beszerzésére irányuló támogatásként maximum 102 m3 tűzifa
mennyiség után vissza nem térítendő támogatásként önkormányzatunk 16.000 Ft/erdei m3 +

áfa összeggel számolhat, 1.000 Ft/m3 + Áfa önerő biztosítása mellett.
További feltétel a szállítási költség vállalása és megfizetése, valamint arra vonatkozó
nyilatkozat, hogy az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásban részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázati kiírás alapján a tüzelőanyag megvásárlásához igényelhető mennyiség az
önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adatából, a 2019. évi aktív korúak
ellátásában részesülők számából, a 2019. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak számábál (osztva hárommal), illetve a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év
feletti korcsoportos adata (osztva kettővel) együttes száma alapján került meghatározásra.

A pályázat elektronikus úton történő benyújtásának végső határideje 2021. augusztus 31.
A pályázat elbírálásának határideje a miniszterhez történő beérkezést követő 15 napon belül,
de legkésőbb 2021. szeptember 30.
A megítélt támogatás felhasználási határideje: 2022. február 15. (a támogatásból beszerzett
tűzifa kiosztásának végső határideje).
A pályázat kiírója az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.
Kérjük a testület tagjait, a pályázat benyújtását támogassák, a szükséges önerő rendelkezésre
állását, tegyék lehető’~é. .

Bodony, 2021. augusztus 17.

Vince János s.k.
polgármester
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Határozati Javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása címmel a
Belügyminisztérium részéről 2021. évre meghirdetett pályázaton részt vesz,

kemény lombos tűzifa

beszerzésének támogatására pályázatot nyújt be, a kiírási feltételekben meghatározott
tartalom szerint.

Az elnyerhető állami támogatás: 15.000,- Ft/erdei m3 + Áfa azaz bruttó 20.320,- Ft figyelembe
vétele alapján maximum 102 m3-t alapul véve: 2.072.640,- Ft.

Az önkormányzat részéről az 1.000,- Ft/erdei m3 + Áfa mértékű önerő 129.540,- Ft a 2021. évi
költségvetés tartalékábál biztosított.

A képviselő-testület a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kérl

A tűzifa beszerzéséhez szükséges önerőt, ás a tűzifa beszállítás költségét, valamint az
önkormányzat rendelete alapján, a rászorultaknak történő ingyenes eljuttatás költségét az
Önkormányzat vállalja, azt a 2021, évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 2021. augusztus 31. a pályázat benyújtására
Felelős: polgármester

Bodony, 2021. augusztus 17.

Vince János s.k.
polgármester



Pályázati Kiírás

202L Június

A helyi önkormányzatokért, íblelős niniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet —

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével —- a Magyarország 202 L évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvén ) 3. melléklet L
2.2.1 . pont szerinti

A települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanya~ vásárlásához kapcsolódó támoaníásái’n

összhangban
— az államháztartásrój szóló 20] 1. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.)’
- a szúmvitetről szóló 2000, évi C. törvény,
- a szociális igazgatásró] ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban:

Szoc. tv.),
- az elektronikus ügyintézés ás a hízalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E—ügyintázési t:v.X
— a gyermekek védelméről ás a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a

továbbiakban: Gyvt.).
- az elektronikus ügyintézés részletszahályairól szóló 451/201 6. (XII. 19.) Korm, rendelet, ás
— az államháztartásről szóló törvény végrehajtásáról szóló :368/2011 . (XII. 31 .) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezé~eivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek agy részének nehézséget okoz, Ezért indította cl a
Kormány már 2011—hen a szociális célú tiizelőanyag programot, amelynek keretében évről évre
töhbszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a
legrászoruttabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások
tüzelőanyag-költsége, A Belügyminisztérium 2020. január 1—jei adatai alapján az 5000 Fő
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tíizifavásárláshoz \‘agy
barnakőszén “ásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 1. 2.2.] . pont alapján a pályázati célra 5 000,0 millió fw-iwt áll
rendelkezésre,

3. Pályázók köre

A támogatásra a l3elügyminisztérium 2020. január I -jei adatai alapján az 5000 fŐ lakosságszánioi meg
nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a
továbbiakban együtt ellátott):

• az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
• az önkormányzat 2019. évi, OSAP 1 206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában

részesülők s7ánla,
• az önkormányzat 2019. évi, OSAl~ 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres

gyerrnekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve



o a 2020. jam~ár l-ej lakosságszámból a 80 óv feletti korcSopo!i adata (osztva kettővel).

Keménylombos lűzifa igénylése esetén az. önkormányzat legfeljebb 2 erdei m3/ellátott tűzifa
mennyiséget igényelhe.t. Légy lombos tűzifa igénylése esetén az Önkormányzat legfeljebb 3 erdei
m~/eIlátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkonnányzal legfeljebb 6
q/el látott szén mennyiséget igényelhet.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott niódszertan kizár6lag az igényethető mennyíség
meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések hesorolásáról és a besorolás foltételrendszeréröl szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korni. rendelet 2. melléklete alapján a Jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 16 (>00 Ft/erdei rn3+áfa, lágy lombos
faf3ijla esetében 10000 Ft/erdei m3+áfa. szén esetében 3 000 Ft/q+áfa.

b) az a) alpootba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta
esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, légy lombos faÍ~jta esetében 9 000 Ft/erdei ni3+áfa, szén esetében
2 500 Ft/q+áfa.

c) a b) ~lpontha tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának
feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1 000 Ft/erdei m3+áfa. lágy lombos
fafajta esetében 1 000 Ft/erdei ni3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2021. évi
igénylés részletes feltételeit — legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül, a
jogosultak részére támogatást megállapitó önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő —

rendeletben szabályozza akként, hogy

a) az Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy .~ tekintet nélkül annak
természetbeni vagy péi~zheli formában történő nyújtására — települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a Gyvt.—ben szabályozott halmozotina hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a
továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázat.i felület szerinti Adatlapon rögzíti a
pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.12. és II. pontjáhan meghatározott
dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.
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A Pályázó ö co~ányzat a lezárás állapotváltóssal az ebr42 eilszer által ~o~atikusan generál(
Nyilatkozat űrlapot n~ely ~iía1mazza a f~Jtöl1ött dokumentwnok nevét is V--az ehr42 rendszerből
pdf formátumban letölű, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő
rendszerben ikta (Ja.

Az ÁSI~ íratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a P~1yáz6 Önkormányzat polgármestere az ASP
rendszerben vagy azonos bizíon.’~ógi követelményeknek inegf~’JeJő egyéb, az E—ti gyintézési tv. 25. * (3)
bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyi niézést biztosíté információs
rendszerben (p1; e-szigno, (30V-CA) elektronikusan aláírja.

en aláírás időbéiyeg~zője szerinti ~iapon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre.
kialakított feliHeten visszatöltj3 és u~yanezemm a napon elektronikus úton a Személyre Szabott
Ugyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATAS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult elárásban
menüpontban) megtalálható „ÖTF — a helyi önkormányzatok az Ahi .50—60. ~—ai alauján végzett
felülvizsgálatához ás az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások
igenyleschczJcls,amol~~ai~oz kapcsolodo ugyck ~ln~v~icsu um lap (bilL m’~aioi~’’ghu)
igénybevételé»el a Magyar Allamnkincstár (a továbbiakban: Kincsiár) MAKPBR elnevezésű (KRJD
azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincsiár Pályázó szerint illetékes területi
szer”éhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megkil Idi.

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura
történő m~küldése~g (tesen jelenti a pá’yázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésénck határideje legkésőbb:
2021. augusztus 31.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat he pályázatot.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, A pályázatok papír alapú henyújtásra nines lehetőség, azokat
kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rőgzítendő és bitclcsítejmdő (lOkUfllentlJfllOk

L Az Adatlapon feltölteadő és rögzítendő (lokumnentuniok:

_L__1~ebr42_rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap ________

A pályázat benyújtásáról szóló képviselő—testületi határozat (veszélyhelyzet
2, esetén polgármesteri határozat). mely tartalmazza a saját formás biztosítására

~gatlozó igazolási ____________ _______

11. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat

8. liiánypútlás

A pályázatok szabályszerüségi, formai ás tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypóilást az
Igazgatóság az Ávr. 70. * (3) bekezdése ás 83. ~-a alapján végzi.

Az [gazgatáság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat,
az Adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással,
elektronikus úton kel! teljesíteni.

Az Igazgatóság a p~lyázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a BelUgym inisztérium
Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezéső hivatali kapun (KRID: 629214158)
kereszttí I a fclü Ivizsgá latok eredményéről.
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Ha a P~il\’ázó a hi ~ypóUásnak nem lesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiall a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésóvel az
Igazgatóság elutasítja és egyúual elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi í~lüIvizsgálai alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter
állapítja meg. akként bogy a keniénylombos tűzifa igényekhől elsődlegesen a 25 erdei m’ alatti
mennyiségek, a lágylombos tűzífa igónyekből elsődlegesen a 40 erdei ra3 alatti mennyiségek,
barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mannyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt
meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat 20)9. évi, OSAP 1206 szerinti
adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú Jakosságához
(1 8-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

Á felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tiizelőanyag megítélésére is
jogosult. A miniszter a döntése meghozatalkor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2021. szeptember 30—ig.

10.Döiitésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes Pályázók (a továbhiakban~ Kedvezményezett) elektronikus
támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben a döntést
követő S munkanapon belül értesiilnek az ebr42 rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.konnaijy.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okiratlal kapcsolatban az ebr42 rendszerben a miniszteri döntést
követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat
elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére.
Eszrevétel esetén a Kedvezinényezettel a Tá:nogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem
vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra valőjogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül
utalványozza a támogatást.. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül,
előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás kIhasználása

A támogatást a Kedvezményezett: +1— 5% elfogadott «iréshatárú, átlagosan 100 cm bosszú, 5—35 cm
átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartot.t erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) törtés~ő megvásárlására
fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt: tűzifa mennyiségének legfeljebb
5%—a lehet a nem kemény lombos fajokhól származó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnakőszén
vásárlásra ford íthatja.

A Kedvezményezert a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a nieghatározort
követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a Pályázati Kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb
feltételekkel tudja beszerezni.
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Amennyibeii az kormányzat a t~zclőanyago ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, ágy a i~igatás
felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzi~ít. illetve szenet 2022. február 15-éig oszthatja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2022. március 3 1-
éig történhet meg.

A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnyel kell igazolni, melyből egy
példány a Kedvezményezettet. egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi
elisnierványben fel kell [(intetni a támogatásban részesült nevét, a lüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag
mennyiségét. valamint az átvétel ideát.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről ás az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. tör”ény 90, ~-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében
o rendelkezés szerinti szállító jegy(ek)ct az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításábál ideértve a rászorulókhoz való oljutlalást is — szánnazó
költségek a IKedvezményezettet terholík.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatianul igénybe Vett támogatásnak
minősül.

13. A támogatás elszámolása ás ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezeu rendelkezik, ás felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett. a támogatás felhasználásáról elkülönítet:t, naprakész nyilvántartásl vezet, a
tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ej fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében ás rendje szerint számol cl.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2022. április 1 5-éig az Igazgatóság felé a miniszter
által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol cl az ehr42 rendszeren keresztül. Az elszámoláshan
a szociális rászorultság ás a 2021. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet
számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás clszámolása során a felhasznált számlák, egyéb
bizonylatok eredeti példányára köteles ráveze.tni a »2021. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás
terhére elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása
során alkalmazott eljárásreoddel.

Az Ávr. 83. ~ (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felü1vizsgálaiái~ továbbá a
támogató ás a Kincsiár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. ~-han ás 97—99. *-ban
meghatározott feladatokat — a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosításának, támogatás
visszavonásáról való rendelkezés kivételével — a Kincstár látja cl.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. ~-a szerinti feltilvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A
felülvizsgálat eredményéről az ehr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot
követően 2022. június 30-ig elektronikus úton értesíti a minisztert.

Az igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás
elfogadásáról, illetve a visszafízotési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a
kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra. vagy csak részben használta fel, értesíti a
Kedvezményezettet. A jogosuilatlanul igénybe vett támogatást, támnogalásrészt a Kedvezményezett az
Ahi. 53/A. g-ának ás az Avr. 83. ~ ás a 97-99. ~-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság
útján lemondani ás azt tigyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.



Részletfizetási kérelmet —- az Áht, 53/A. ~ (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat ás késedelmi kamat
kivételével a Kedvezményezell az Avr. 99. ~ (2) bekezdése szeriati \‘isszaf~zelési határidőig
nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelniező igazolja, bogy kötelező feladatainak ellátását az
egyösszegű vissza1~zetés veszélyeztetné. A Kincstár sz Avr. 99. ~ (3) bekezdése szerint rászletfizetési
megállapodást köt a káreim ezővel,

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylési
ás döntési cl járására nem kell alkalmazni sz általános közigazgatási rendiartásról szóló 2016. évi CL.
törvény szabályait.

A Pá/ázók, a Pályá2aü A’íírással és a (ámogatás,fe/használósáva/ kaj.csolaíos szakmai kérdéseikkel a
]3e/ügtmfnisz’érhmz Önkorznán~zati Gazdasági Főoszíályóhoz (06—]/44]-]690)fordulhaínak.
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
~: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. augusztus hó 19. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat által benyújtott - az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési célra irányuló -

pályázat az Árpád út alsó szakaszának (Árpád u. 7. számtól a 49. számig) a felújítására pozitív
elbírálásban részesült, A Belügyminisztérium BMÖFT/6-9/2021. számú Támogatói Okirata
alapján 16.870.405.- Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, a támogatás intenzitása
85%. A támogatás felhasználása közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési
eljárás keretében valósulhat meg. Három gazdasági szereplő került megkeresésre
ajánlattételre, a kivitelezési feladatok elvégzése érdekében.

Mind a három ajánlattevőtől érkezett árajánlat:

Az Ajánlattevő neve: KVCS Geo Építő és Szolgáltató Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3396 Kerecsend, lpartelep 031/6. hrsz.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 21.767.349,- Ft

AzAjánlattevő neve: RE-NI ÚTKft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u. 7.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 20815.364,- Ft

Az Ajánlattevő neve: Horuczi 97 Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: 3334 Szajla, Kertész út 25.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 19.649.935

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. augusztus hó 19. napján

megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén úgy határozott, hogy a Bodony belterületén

található Árpád út alsó szakasza (Árpád u. 7. számtól 49. számig) felújításának tárgyában
indított, a kivitelezési munkákra irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Horuczi 97

Kft. 3334 Szajla, Kertész út 25. szám alatti székhelyű ajánlattevőt nyilvánítja.



A vállalkozói díjat a Belügyminisztériumnak az önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatására irányuló pályázati forrásból kívánja az önkormányzat fedezni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozás! szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 202108.17.

Vince János s,k.
polgármester
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MŰSZAKI LEÍRÁS

Bodoiiv, Árpád út (493 hrsz.) egy szakaszának felújítási munkáira

L Előzmények:

A Belügyminisztérium ‚~Az önlcorrná,,rzati feiadatellótást swlgúle f~jJar riések
tómnogafására’~ ci men ]dadott 2021. évi pályázat felhívására Bodony Község Önkormányzata
is pályázik támogatás megítélése céljából.

Az Önkormányzat a elan pályázat keretein belül a Árpád Út (493 hrsz.) egy szakaszának
felújítását kívánja megvalósítani.

2. A falújítósra teri’ezett Út LVIImemietése, a falújítús cél/a. ~s paraméterei:

Az Arpád útnak, a Kossuth utca két vége közötti összekötő szakasza képezi a jelen felújítás
tárgyát. Tárgyi Út elhelyezkedése Nyugat-Keleti-i irányú, jelenleg is aszfaltburkolatú Út.

Az Áipád út igen Fontos szerepet játszik, ugyanis a település egyetlen boltja, ás a posta is ezen
az úton ~rhető cl. Mára már az útburkolat számos helyen kikátyúsodott. a csatorna
nyornvonala megsüllyedt, beszakadt, vagyis mielőbbi komolyabb beavatkozás hiányában, az
útburkolat alá szivárgó téli-nyári csapadék ás fagy hatására a~z útalap annyira elveszítheti
teherbíró képességét, bogy az állagmegőrzés már csak Igen komoly anyagi. ás műszaki
ráfordítással lenne kezelhető a későbbiekben. Az Út az 1900-as évek elején épült, mint
makadámút, majd 1991 -ben aszt’ahborítást kapott. Ez volt az utolsó komolyabb felújítás is az
utca történetében. 997-hen megépült az utcában a csatorna . Állagmegóvást (kátyúzás,
padkanyesés) Bodonv Község Önkormányzata végeztette, ás végzi évente azóta is, az éppen

rendelkezésre álló önkormányzati költségvetési keret nyújtotta lehetőségek erejéig.

A felátitásra tervezett szakasz:
Felülete: (180 Fm x 5 m) ± (125 Fm x3 rn) + (25 in x Sm)

3. A tervezett útfelújítás:

Tekintettel arra, hogy a megpályázható támogatás nem fedezi az út teljes szakaszának a
felújitási költségét. és az ez évi költségvetésből az Önkormányzat csak a támogatáshoz
szükséges saját forrást tudja biztosítani, ezért ebben az ütemben ez a szakasz kerül felújitásra.

3.1 Ví~s~intes von alve~etés:

A felújitíisra tervezett ~itszakasz egy megközelítőleg egyenes szakasz.



3.2 Magassági von a/vezetés:

Az út Kelet-ről Nyugatra tartó emelkedesi irányú. A tervezett felújítás a meglévő
hurkolatszintet követi majd.

3.3 Tervezett inegerővítés:

A felbízott padka nvesésévei, Föld elszállításávai szükséges kezdeni a beavatkozást, ma~jd a
pro~1hibás és kái~ús, töredezett területek kátyúzása következik. Ateljesen felborult.
teheibírását is vesztett. főként csatorna szakaszokon burkolatcserét kell végezni Alap erősítés
céljából tervezésre került egy IT-S alap réteg, melynek megépítése a teljes felületen indokolt.
Ezután kerülnek kiemelésre a burkolatban található kőzmúszerelvénvek, majd megépülhet az
AC 11 kopó 50/70 keverékből az 5,0 cm vtg. aszfalt kopó réteg.
A kétoldali 0,5-0,5 in szélességú nemesített padkát úgy Leli kialakítani. ho~y az a felüjítaridó
útról a meglévő árokba történő olcialeséssel vezesse le az útburkolatra CSŐ csapadékvizeket.

3.4 c~’~d~k~ e1ve~etés:

Az út mellett található vizelvezető árok ellátja feladatát. vagyis jelen felújítás során tisztitása
nem szükséges.

Eger. 2021 február l 9.

Kormos Miklós
okleveles építőrnémök

tervező
Kamarai nyilvántartási szám: 1 0-00667

Tervezői jogosultság: KÉ —K



Bontási jegyzőkönyv

mely készült Bodony Községi Önkormányzatnak, mint Ajánlatkérőnek „A Belügyminisztérium

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében Bodony,

Árpád Út alsó szakaszának felújítása tárgyában kiírt kivitelezői ajánlatkérésre beérkezett

ajánlatok bontásakor.

Bodony Községi Önkormányzat a Belügyminisztérium BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú

Támogatói Okirata alapján „A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatása” jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Helye: Bodony Községi Önkormányzat Parádi KÖH Bodonyi Kirendeltsége 3243 Bodony, Liget

utca 2.

Pontos ideje: 2021. augusztus 13. 10:00

Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a 2021. augusztus hó 13. napján

10:00 órakor lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig

3 db ajánlat érkezett be. Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő elmondja, hogy az

ajánlatok felbontására véletlenszerű sorrendben most kerül sor.

1/ Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az első ajánlat 2021. 08. 12

napján 10.19 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt

formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajániattevő neve: KVCS Geo Építő és Szolgáltató Kft.

Az Ajánlattevő székhelye: 3396 Kerecsend, lpartelep 031/6. hrsz.

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 21767.349,- Ft

‚



27 Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a második ajánlat 2021. 08.

12. napján 2310 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt

formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: RE-NI ÚT Kft.

Az Ajánlattevő székhelye: 3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u, 7.

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 20815.364,- Ft

3! Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hagy a harmadik ajánlat 2021. 08.

13. napján 9.20 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt

formai követelményeknek megfelelően történi.

Az Ajánlattevő neve: Horuczi 97 Kft.

Az Ajánlattevő székhelye: 3331 Szajla, Kertész út 25.

Az ellenszalgáltatás összege: bruttó 19.649935

A jegyzőkönyv lezárva: 6odony, 2021. augusztus hó 13. napján 10 óra 30 perckor.

‚ \ cejanos

Bod’~’~1Községi Önkormányzat polgármestere
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JELENLÉTI ÍV

mely készüit Bodony Községi Önkormányzatnak, mint Ajánlatkérőnek „A Belügyminisztérium

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében Bodany,

Árpád út alsó szakaszának felújítása tárgyában kiírt kivitelezői ajánlatkérésre beérkezett

ajánlatok bontásakor.

Kelt: Bodony, 2021. augusztus 13, 10:00

Az Ajánlatkérő által megjelölt helyiségben: Bodony Községi Önkormányzat Parádi KÖH

Bodonyi Kirendeltsége 3243 Bodony, Liget utca 2.

Jelenlévök:

Vince János Buduny Község polgármestere _________________

—

Dr. Oláh Sándw Dávid Parádi KÖH aljegyzője _______________

Kovács Andrea ügyintéző





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

a: 3243 Bodony, Liget utca 2.
B: 36/544173

E-mali: polg.hlv@bodony.hu

Bodony Községi önkormányzata (székhely: 3243 Bodony, Liget utca 2., TörzskönyvI azonosító
szám (PIR): 729468, adószám: 15729466-2-10, statIsztikai szánijel: 15729466-8411-321-10,
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTi): 739054, képviseletében Vince János polgármester,
Belügyminisztérium BMöFT/6-9/2021. számú Támogatói Okiratában fogiaitaknak
megfelelően Bodony oeiterűlet Árpád Út alsó szakaszának (Bodony 493 hrsz.) felújitási
munkálatára kivitelező kiválasztása tárgyában közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű
beszerzési eljárást folytat Ic.

Beszerzés tárgya:
Bodony Községi Önkormányzat tulajdonában iévő Bodony 493 hrsz. alatti Önkormányzati Út
alsó szakasza felújításának a kivitelezésl munkál a mei!ékeit műszaki leírások alapján.

Ajánlatkérés tartalma:

Ajániatkérő megnevezése:

Ajániatkérő székhelye;

Bodony Községi Önkormányzata

3243 Bodony, Üget u. 2.

Ajániatkérő központi telefonszáma: 43636 544 173

Ajániatkérő központi e-mali dine:

Ajánlatkérő képviselője:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó teiefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

A teljesítés helye:

Ajániattétell határidő:

poig.hlv@bodony.hu

Vince János polgármester

Vince János polgármester

+36309621750

polgarmester@bodony.hu

Bodony 493 hrsz.

2021. augusztus 13.10:00 óra

KV~S Geo Építő és Szolgáltató Kft.
3396 Kerecsend
lparteiep 031/6. hrsz.
kvcsgeo2ol4@gmalLcom

Ogyiratszám: BOD/184-8’2021.

Ajánlattéteii felhívás

1



Teljesítési határidő: szerződéskötésttál számított 60 napon belül

A határidő lejárta után beérkező minden ajánlatot aj~nlatkérő árvónytelennei minősít.

Kérem szíveskedjen a meflékelt dokumentumok és a műszaki leírás alapján áraján~tot adni a
felújítási munkák elvégzésére.

A munkaterület átadása a szerződéskötés után 5 munkanapon belül torténik meg.

Az ajánlatokat elektronikus úton a polg.hiv@bodony.hu címre kérjük aljuttatni (pdf)

kiterjesztésűformétumban. Ajénlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajániaLa a fenL m~gj~lölt
határidőig heérkezzen.

Az ajánlatokat személyesen Bodony Községi Önkormányzat Hivatalában 3243 Bodony, Liget
utca 2. ~zóm alatt lehet benyújtani.

Jelen ajániatkérés nem minősül a Bodony Községi Önkormányzat részéről jövőbeni

kötelezetiségvállalásna k.

Bodony, 2021. augusztus 5.

viweJanos
\~_ ~ •~I~

~ ~‚~Oeigármester

2
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FELOLVASÓ LAP

Ajánlat
~Bodony 493 hrsz, alatti önkormányzati t~.ilajdonban lévő Út alsó szakaszának felújítási

munkáira kivitelező kiválasztása” tárgvában.

Ajánlattevő email címe;

Nettó ajánlati ár: 45,-F
27%ÁF~~ 4627.704,- Ft
Bruttó; 21.767339,- Ft

Kijelentern, hogy az ajánlattételi ás szerződéses feltételeket megismertem és elfogadom,
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerzőclésszerű teijesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget.

Kelt; Kerecsend, 2021. év OS. hónap 12. napján

cégszerű aláirás

Ajánlattevőneve: KVCSGeoK~.

Ajánlattevő székhelye: 3396 Kerecsend, lpartelep hrsz.; 031/6,

Képv~selő neve; Nagy lmréné ügyvezető

~ánfatt~’ő
. +36-30/915-9204teleionszama:

Ajánlattevő adószáma; 25077911-2-10

~ kvcsgeo2014@gmail.com





RE-NI úTKft
3375 Mezőtárkány
Mikszáth Kálmán u. 7.
renlutkft®gmall.con

SODOMY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~; 3Z43 Bodony, Uget utca 2.
B: 361544173

E-mail: polg.hlv@bodony.hu

Ogyiratszám: BODf184.7/2021.

Ajánlattétel! felhívás

Bodony Községi önkormányzata (székhely: 3243 Bodony, Liget utca 2., TörzskÖnyvi azonosító
szám (PIR): 729468, adószám: 15729466-2-10, statisztikai számjel; 15729466-8411-321-10,
Államháztartási egyedi azonosító (ÁllT»: 739054, képvIseletében Vince János polgármester,
Belügyminisztérium BMőFT/6-9/2021. számú Támogatói Oklratában foglaltaknak
megfelelően Bodony belterület Árpád Út alsó szakaszának (Bodony 493 hrsz.) felújításl
munkálatára kivitelező kiválasztása tárgyában közbeszerzési értékhatárt cl nem érő egyszerű
beszerzésI eljárást folytat Ic.

Beszerzés tárgya:
Bodony Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Bodony 493 hrsz. alatti Önkormányzati Út
alsó szakasza felújításának a kMtelezésl munkál a mellékelt műszaki leírások alapján.

Ajánlatkérés tartalma:

Ajánlatkérő megnevezése:

Ajánlatkérő székhelye:

Bodony Községi Önkormányzata

3243 Bodony, Liget u. 2.

Ajánlatkérő központi telefonszáma: +3636 544 173

Ajánlatkérő központi e-mail címe:

Ajánlatkérő képviselője:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

polg.hlv@bodony.hu

Vince János polgármester

Vince János polgármester

+36309621750

Kapcsolattartó e-mail címe: polgarmester@bodony.hu

A teljesítés helye:

Ajánlattéteil határidő:

Bodony 493 hrsz.

2021. augusztus 13.10:00 óra

I



Teljesítá~ határidő: szerződéskötéstől számított 60 napon belül

A határkiő lejárta után b rke7ő minden ajánlatot ajánlatkérő érvénytalennek minősít.

Kérem szíveskedjen a mellékelt dokumentumok ás a műszaki leírás alapján árajánlatot adni a
felújítási munkák elvégzésére.

A munkaterület átadása a szerződéskötés után 5 munkanapon belül történik meg.

Az ajánlatokat elektronikus úton a pofg.hiv@bodony.hu címre kérjük eljuttatni (pdf)
kiterjeszrésű formátumban. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata a fent megjelölt

határidőig beérkezzen.

Az ajánlatokat személyesen Bodony Községi Önkormányzat Hivatalában 3243 Bodonv, Liget

utca 2. szám alatt lehet benyújtani.

Jelen ajánlatkérés nem minősül a Bodony Községi Önkormányzat részéről jövőbeni

kötelezettségvá lla lásna Ic.

Bodony, 2021. augusztus 5.

~ Vin~e János
~ ‚~~lgármester

2
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FELOLVASÓLAP

Ajánlat
„Bodony 493 hrsz. alatti Önkormányzati tulajdonban lévő üt alsó szakaszának feiújítási

mun káira kivitelező kiválasztása~’ tárgyóban,

J ~ján~attevő neve: RE~Nl ÚT Kft.

~ Ajanlmtevó szeKnelve: 3375 Mezótar~mny. Míkszath K. u. 7.

Kepv~seio neve: Molnar lstvan ugvvezeto
----~--~---~-----Ajan~ttevő 0630 380 9280

~ teleTonszama:

~ Ajániartevő adószárna: 2308B752~2-1Q

Ajániattevő email címe: reniutk~@gmaiLcom

1 4 425 314
20315354

Kijelentem, hogy az ajánlartéteH ás szerződáses feltételeket megismertem ás elfogadom.
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teijesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget,

Kelt~ Mezőtárkánv, 2021. év 08. hónap 11. napján

RE-NI ÚT KFT~
~3y5 M~rL~~Z~flY M~’~:at~i K. u.

‚~doszárn 230B3752~2~0
5~isz: 11739O09~2D259206

1 (~\\
Lk \~J~—’~

cágszerű aláírás

27%ÁFA:
Bruttó:

LNertóajár~atiár: 116390050

-___





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
W: 36/544-173

E-malk polg.hiv@bodony.hu

Ajánlattétel! felhívás

Bodony Községi Önkormányzata (székhely: 3243 Bodony, Liget utca 2., Törzskönyvi azonosító
szám (PIR): 729468, adószám; 15729466-2-10, statisztIkai számjel: 15729466-8411-321-10,
ÁllamháztartásI egyedi azonosító (ÁHTI): 739054, képvIseletében Vince János polgármester,
Belügyminisztérium BMőFT/6-912021. számú Támogatói Okiratában foglaltaknak
megfelelően Bodony belterület Árpád Út alsó szakaszának (Bodony 493 hrsz.) felújításl
munkálatára kivitelező kiválasztása tárgyában közbeszerzési értékhatárt cl nem érő egyszerű
beszerzési eljárást folytat Ic.

Beszerzés tárgya:
Bodony KözségI Önkormányzat tulajdonában lévő Bodony 493 hrsz. alatti önkormányzati Út
alsó szakasza felújításának a kMtelezésl munkál a mellékelt műszaki leírások alapján.

Ajánlatkérés tartalma:

Ajánlatkérő megnevezése:

Ajánlatkérő székhelye:

Bodony Községi Önkormányzata

3243 Bodony, Liget u. 2.

Ajánlatkérő központi telefonszáma: +3636544 173

Ajánlatkérő központI e-mali címe:

Ajánlatkérő képviselője:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mali címe;

A teljesítés helye:

Ajánlattétell határidő:

polg.hiv@bodony.hu

Vince János polgármester

Vince János polgármester

+35309621750

polgarmester@bodony.hu

Bodony 493 hrsz.

2021. augusztus 13. 10:00 óra

Horuczl 97 Kft.
3334 SzaJla
Kertész Út 25.
horuczl97@gmall.com

Ogyiratszám: 80D1184-6/2021.

1



Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 60 napon belül

A határidő lejárta után beérkező minden ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek minősít.

Kérem szíveskedjen a mellékelt dokumentumok és a mőszaki leírás alapján árajánlatot adni a
felújítási munkák elvégzésére.

A munkaterület átadása a szerződéskötés után 5 munkanapon belül történik meg

Az ajánlatokat elektronikus úton a polg.hiv@bodony,hu címre kérjük eljuttatni (pdf)
kiterjesztésű formátumban. Ajánlattevő kizárólagosFelelőssége, hogy ajánlata a fent megjelölt
határidőig beérkezzen.

Az ajánlatokat személyesen Bodony Községi Önkormányzat Hivatalában 3243 ~odony, Liget

utca 2. szám alatt lehet benyújtani.

Jelen ajánlatkérés nem minősül a Bodony Községi Önkormányzat részéről jövőbeni

kötelezettségvá la ásnak,

‘-C’ ~
Bodonv, 2021 auguszius 5 ‚‘~

~- -~ ‚ V~nce Janos
~
~ ~ol’gármester

\~ ‘—.-,
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Székhely; 3334 Sz~lla, Kertész Lit 25. Pastacirn: 3301 Eger. Pf. 219 tel: 06~20-9678~25 e~m~il: horuczi9?~gmaiLcom

AJÁNLATI KÖLTSÉGVETÉS

Bodony~ Árpád út (493 hrsz.) egy szakaszának (7. hsz 49. hsz-ig) felújítási munkáira
(180 frn x 5 m) -~ (125 fin x 3 in) ± (25 in ~ 5 rn)

Ideiglenes iorgalomkor]átozás ] .0 kIt, 65 000 65 000

Padkanvesés. f’öiclelszáHitós kUelöh depóniára. 2 km—en belül 6] .0 m3 3 850 234 850

Kátyúzás aszfa]ttal 25,0 to 53 690 I 342 250

Burkolatesere készítése I $0.0 m2 9 410 1 693 800

IT-S alap épitése I 4000 m2 1 990 2 786 000

Közmüszerelvényak szintre emelése 5,0 dh 42 500 212 500

AC- M kapó aszía[thurkolat épiráse 5 — ] cm vig-han 1 400.0 m2 6 240 8 736 000

Nemesített padka ép. 0.5-0,5 m szélességben 30.5 inS 13 180 401 990

Összesen (nettó): 15 472 390

ÁFA (27 %): 4 177 545

Miiidöss~esen (bruttó): 19 649 935

Kelt: Szajla. 202] auguszrus 12.

ía0 I IL ~1aI Khcr leh~éu Bodo~’

. . .‘

L
~~ sz~i M~tI.

HQRUCZX 97 KFT 5
-J~ I;

--

~‘.3~

‚

cógszorli at~irás





FELOLVASÓ LAP

Ajánlat
„Bodony 493 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő Út alsó szakaszának felújítási

munkáira kivitelező kiválasztása” tárgyában.

Ajánlattevő neve: Horuczi 97 Kft.

Ajánlattevő székhelye: 3334 Szajla, Kertész u. 25.

Képviselő nave: Horuczi István

Ajánlattevő 06-20-9678-625
telefonszama:

Ajánlattevő adószáma: 11178167-2-10

Ajánlattevő email címe: horuczi97@gmail.com

Nettó ajánlati ár: 15.472.390,-
27 % ÁFA: 4.177.545,-
Bruttó: 19.649.935,-

Kijelentem, hogy az ajánlattételi és szerződéses feltételeket megismertem és elfogadom.
Nyilatkozom, hogy az ár tartalmaz valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő költséget.

Kelt: Szajla, 2021. év augusztus hónap 12. napján

HORUCZI 97 KFT 5
~3334 $iJi K~r ~.z 2~3.
~ i~7Hl~72~O

O~ • Ii 782x)O.~933

cégszerű aláírás





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
~: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. augusztus hó 19. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat által benyújtott - az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési célra irányuló -

pályázat az Árpád út alsó szakaszának (Árpád u. 7. számtól a 49. számig) a felújítására pozitív
elbírálásban részesült. A Belügyminisztérium BMÖFT/6-9/2021, számú Támogatói Okirata
alapján 16.870.405.- Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, a támogatás intenzitása
85%. A támogatás felhasználása közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési
eljárás keretében valósulhat meg. Három gazdasági szereplő került megkeresésre
ajánlattételre, a műszaki ellenőri feladatok elvégzése érdekében.

Mind a három ajánlattevőtől érkezett árajánlat:

Az Ajánlattevő neve: Tóth Gábor e,v.
Az Ajánlattevő székhelye: 3327 Novaj, Gárdonyi u. 21.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 300.000,- Ft

Az Ajánlattevő neve: Józsa Attila e.v.
Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Sas u. 15/B.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 200.000,- Ft

Az Ajánlattevő neve: Metzler Tamás e.v.
Az Ajánlattevő székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Arany János u. 1/A.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 300.000,- Ft

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. augusztus hó 19. napján

megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén úgy határozott, hogy a Bodony belterületén

található Árpád út alsó szakasza (Árpád u. 7. számtól 49. számig) felújításának tárgyában

indított, a műszaki ellenőri munkára irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének Józsa
Attila (3300 Eger, Sas u. 15/B. szám) egyéni vállalkozó ajánlattevőt nyilvánítja,



A vállalkozói díjat a Belügyminisztériumnak az önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatására irányuló pályázati forrásból kívánja az önkormányzat fedezni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2021.08.17.

Vince János s.k.
polgármester



Bontási jegyzőkönyv

mely készült Bodony Községi Önkormányzatnak, mint Ajánlatkérőnek „A Belügyminisztérium

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében Bodony,

Árpád Út alsó szakaszának felújítása tárgyában kiírt műszaki ellenőri ajánlatkérésre

beérkezett ajánlatok bontása kor.

Bodony Községi Önkormányzat a Belügyminisztérium BMÖFT/6-9/2021 iktatószámú

Támogatói Okirata alapján „A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések támogatása” jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Helye: Bodony Községi Önkormányzat Parádi KÖH Bodonyi Kirendeltsége 3243 Bodony, Liget

utca 2.

Pontos ideje: 2021. augusztus 13. 10:00

Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a 2021. augusztus hó 13. napján

10:00 órakor lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig

3 db ajánlat érkezett be. Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő elmondja, hogy az

ajánlatok felbontására véletlenszerű sorrendben most kerül sor.

1., Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az első ajánlat 2021. 08. 12

napján 6.34 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt

formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: Tóth Gábor e.v.

Az Ajánlattevő székhelye: 3327 Novaj, Gárdonyi u. 21.

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 300.000,- Ft



27 Az ajániatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a második ajánlat 2021. 08.

ii. napján 1105 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt

formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: Józsa Attila cv.

Az Ajánlattevő székhelye: 3300 Eger, Sas u. 15/B.

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 200.000,- Ft

3.! Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy a harmadik ajánlat 2021. 08’

10, napján 1556 órakor érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt

formai követelményeknek megfelelően történt.

Az Ajánlattevő neve: Metzler Tamás e.v.

Az Ajánlattevő székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Arany János u. 1/A.

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 300.000,- Ft

Ajegyzőkönyv lezárva: Bodony, 2021. augusztus hó 13. napján 10 óra 45 perckor.

Önkormányzat polgármestereBodony

iános
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JELENLÉTI ÍV

mely készült Bodony Községi Önkormányzatnak, mint Ajénlatkérőnek „A Belügyminisztérium
önkorményzau feladatellétést szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében Bodony,

Árpád Út alsó szakaszának felújítása tárgyában kiírt műszaki ellenőri ajánlatkérésre

beérkezett ajánlatok bontásakor~

Kelt: Bodony, 2021. augusztus 13. 10:00

Az Ajénlatkérő által megjelölt helyiségben: Bodony Községi Önkormányzat Parádi KÖH

Bodonyi Kirendeltsége 3243 Bodony, Liget utca 2.

Jelenlévők:

Vince János Bodony Község polgármestere

‘\ (t~)
D~ Oláh Sándor Dávid Parádi KÖH aljegyzője

Kovács Andrea ügyintéző ~





j B000NY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
) Po~gárrncsterétőI

~ ~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
7 ~: 36/344-173

E-mail: poig~hiv@bodonyhu

Ügyirotszám: BOD/184-11/2021.

Tóth Gábor e.v.

N ovaj

Gárdonyi u. 21.

3327

: cr552 :5~rilccm

Ajánlattétefl felhívás

Bodony Községi Önkormányzata (székhely: 3243 Bodony, Liget utca 2., Törzskönyvi azonosító
szám (PIR): 729463, adószám: 15729466-2-10, statisztikai számjel: 15729466-8411-321-10,
Áflamháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 739054, képviseletében Vince János polgármester,
Belügyminisztérium BMÖFTJ5-9/2021. számú Támogatói Okiratában foglaltaknak
megfelelően Bodony bekerület Árpád Út akó szakasza (Bodony 493 hrsz.) felújításának
műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére közbeszerzési értékhatárt cl nem érő egyszerű
beszerzési eljárás: folytat Ic.

Beszerzés tárgya:
Bodony Községi Önkormányzat tulajdonában lévű Boduny 493 hrsz. alatti önkormányzati út
alsó szakasza felújításának műszaki ellenőri feladatainak ellátása.

Ajánlatkérés tartalma;

Ajánlatkérő megnevezése: Bodony Községi Önkormányzata

Ajánlatkérd székhelye: 3243 Bodony, Liget u. 2.

Ajánlatkérő központi telefonszáma: +36 36 544 173

Ajánlatkérő központi e-mail címe: polg.hiv~bodony.hu

Ajánlatkérő képviselője: Vince János polgármester

Kapcsolattartó neve: Vince János polgármester

Kapcsolattartó telefonszáma: ÷36 30 962 1750

Kapcsolattartó e-mail címe: polgarmester@bodony.hu

A teljesítés helye: Bodony 493 hrsz.

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 13. 10:00 óra

1



Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 60 napon belül

A határidő lejárta után beérkező minden ajánlatot ajánlatkórő érványtelennok minősít.

Kérem szíveskedien a mellékelt műszaki leírás alapján árajánlatot adni a felújítási munkák
műszaki ellenőrzési feladatainak az elvégzésére.

A murkatarület átadása a szerződéskötés után 5 munkanapon belül történik meg.

Az ajánlatokat elektronikus úton a polg.hiv@bodony.hu címre kérjük eljuttatni (pdf)

kiterjesztésű formátumban, Ajánlattevő kizáróiagosfelelőssége, hogy ajánlata a fent megjelölt
határid~g beérkezzen.

Az ajánlatokat személyesen Bodony Községi Önkormányzat Hivatalában 3243 Bodony, Liget
utca 2. szám alatt lehet benyújtani.

Jelen ajánlatkérés neni minősül a Bodony Községi Önkormányzat rés7éről jövőbeni

kötelezettségválla lásnak.

Bodony, 2021. augusztus ~ ~
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

a 3243 Bodony, Liget utca 2.
S: 36/544-in

E-mail: polgJiiv@bodony.hu

Ogylratszám: BOD/184-1012021.

Ajánlattétell felhívás

Bodony Községi Önkormányzata (székhely: 3243 Bodony, LIget utca 2., Törzskönyvi azonosító
szám (P11’): 729468, adószám: 15729466-2-10, statisztikaI számjel: 15729466-8411-321-10,
Államháztartási egyedi azonosító (Awn): 739054, képviseletében Vince János polgármester,
Belügyminisztérium BMÖFT/6-9/2021. számú Támogatói Okiratában foglaltaknak
megfelelően Bodony belterüiet Árpád Út ais6 szakasza (Bodony 493 hrsz.) felújításának
műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű
beszerzési eljárást folytat le.

Beszerzés tárgya:
Bodony Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Bodony 493 hrsz. alatti önkormányzati Út
alsó szakasza felújításának műszaki elienőri feladataInak ellátása.

Ajánlatkérés tartalma:

Ajánlatkérő megnevezése:

Ajánlatkérő székhelye:

Bodony Községi Önkormányzata

3243 Bodony, Liget u. 2.

Ajánlatkérő központi telefonszáma: +3636 544 173

Ajánlatkérő központi e-malI címe:

Ajánlatkérő képviselője:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó télefonszáma:

Kapcsoiattartó e-malI címe:

A teljesítés helye:

Ajániattételi határIdő:

polg.hlv@bodony.hu

Vince János polgármester

Vince János polgármester

+36309621750

polgarmester@bodony.hu

Bodony 493 hI’s?.

2021. augusztus 13.10:00 Óra
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reljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 50 napon belül

A határidő lejárta után beérkező minden ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek minősít.

Kérem szíveskedjen a mellékelt műszaki leírás alapján árajánlatot adni a felújítási munkák
műszaki ellenőrzési feladatainak az elvégzésére.

A munkaterület átadása a szerződéskőtés után 5 munkanapon belül történik meg.

Az ajánlatokat elektronikus úton a polg.hiv@bodony~hu címre kérjük eljuttatni (pdf)

kiterjesztésű formátumban, Ajánlattevő kizárólagosfelelőssége, hogy ajánlata a fent megjelölt
határidőig beérkezzen.

Az ajánlatokat személyesen Bodony Községi Önkormányzat Hivatalában 3243 Bodony, Liget

utca 2. szám alatt lehet benyújtani.

Jelen ajánlatkérés nem minősül a ~odony Községi Önkormányzat részéről jövőbeni

kötelezettségvá llalásna k.

Bodony, 2021. augu~z Lob 5.
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Ugat utca 2.
S: 361544-173

E-mali: polghb®bodony.hu

Ogyiratszám: 800/184-9’2021.

Ajánlattétel! felhívás

Bodony Községi önkormányzata (székhely: 3243 Bodony, Uget utca 2., TÖrzskönyvi azonosító
sdm (PIR): 729468, adószám: 15729466-2-10, statisztIkai számjel: 15729466-8411-321-10,
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 739054, képviseletében Vince János polgármester,
BelügymInisztérium BMÖFT/6-9/2021. számú Támogatói Oklratában foglaitaknak
megfelelően Bodony belterület Árpád Út alsó szakaszának (Bodony 493 hrsz.) felújításának
műszaki ellenőrl feladatainak elvégzésére közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű
beszerzési eljárást folytat Ic.

Beszerzés tárgya:
Bodony Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Bodony 493 hrsz. alatti Önkormányzati Út
alsó szakasza felÚjításának műszakI ellenőrl feladatainak ellátása.

Ajánlatkérés tartalma:

Ajánlatkérő megnevezése:

Ajánlatkérő székhelye:

Bodony KözségI önkormányzata

3243 Bodony, Uget u. 2.

Ajánlatkérő központi telefonszáma: +3636 544 173

Ajánlatkérő központi e-malI címe:

Ajánlatkérő képviselője:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsoiattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

A teljesítés helye:

Ajánlattétell határidő:

polg.hlv@bodony.hu

Vince János polgármester

Vince János polgármester

+36 30 962 1750

polgarmester@bodony.hu

Bodony 493 hrsz.

2021. augusztus 13. 1OSO Óra
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Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 60 napon belül

A határidő lejárta után beérkező minden ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek minősír.

Kérem szíveskedjen a mellékelt műszaki leírás alapján árajánlatot adni a felújítási munkák
műszaki ellenőrzési feladatainak az elvégzésére.

A munkaterület átadása a szerződéskötés után 5 munkanapon belültörténik meg.

Az ajánlatokat elektronikus úton a polg~hiv~bodony.hu címre kérjük eljuttatni (pdt)

kiterjesztésű formátumban. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata a fent megjelöit
határidőig beérkezzen.

Az ajánlatokat személyesen Bodony Községi Önkormányzat Hivatalában 3243 Bodony, Liget

utca 2. szám alatt Lehet benyújtani.

Jelen ajánlatkérés nem minősül a Bodony Községi Önkormányzat részéről jövőbeni

kötelezettségvál lalásnak,

Bodony, 2071. augusztus S.
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Boclony, Liget utca 2.
~: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

ELŐTERJESZTÉS
A Bodonyi Horgász Egyesület Kossuth Lajos u. 22. szám alatt található önkormányzati

ingatlannak székhelyhasználatához illetve a település nevének az egyesület
elnevezésében való használatához történő hozzájárulás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodonyi Horgász Egyesület működését meg kívánja kezdeni településünkön. Az egyesület
nyilvántartásba vételéhez többek között szükséges benyújtani a székhely használatára
vonatkozó nyilatkozatot és a használat jogcímét igazoló iratot a székhely szerint illetékes
törvényszékhez. Erre vonatkozóan érkezett kérelem önkormányzatunkhoz, melyben kérik a
képviselő-testület hozzájárulását a Kossuth Lajos u. 22. szám alatti önkormányzati ingatlan
székhelyként történő használatához, továbbá az egyesület megnevezésében a „Bodonyi”
kifejezés szerepeltetéséhez.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 21. ~ (4) bekezdése értelmében: „Ha a szervezet neve olyan
elnevezést tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke füződik, a kérelemhez csatolni kell a
jogo suit hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.”

Ugyan az önkormányzatnak nincs külön a település névhasználatáról szóló önkormányzati
rendelete, azonban a fenti jogszabályi hivatkozásra tekintettel a névhasználathoz hozzájáruló
nyilatkozatot a nyilvántartást végző bíróság megköveteli.

Fentiekre tekintettel kérem a képviselő-testületet, hogy fogadják el az alábbi határozati
javaslatokat:

I. sz. határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bodonyi
Horgász Egyesület elnevezésében használja a „Bodonyi” kifejezést.

Határidő: 2021. 08. 31.
Felelős: Polgármester



II. sz. határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bodonyi
Horgász Egyesület a 3243 Bodony, Kossuth Lajos u. 22. szám alatti önkormányzati ingatlant
székhelyeként bejegyeztesse.

Határidő: 2021. 08. 31.
Felelős: Polgármester

Bodony, 2021. augusztus 18.

Vince J~nos s.k.
poig~rmester


