
BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

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

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. november hó 15. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat által — az MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati felhívásra -

benyújtott pályázat az Arany János utca felújítására pozitív elbírálásban részesült. A Magyar
Államkincstár 1105/3009/705/3/2021. iktatószámú Támogatói Okirata alapján 14.301.845.- Ft
támogatásban részesült önkormányzatunk, a támogatás intenzitása 100%. A támogatás
felhasználása közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében
valósulhat meg. Három gazdasági szereplő került megkeresésre ajánlattételre, a
projektmenedzsmenti valamint a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó
feladatok elvégzése érdekében.

Mind a három ajánlattevőtől érkezett árajánlat:

1. sz. ajánlatevő:

Cégnév: Graven Idol Kft.
Székhely: 3350 Kál, Fő út alsó 9.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

1. rész — Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár. 188.970,- Ft
+27% ÁFA: 51.022,- Ft
bruttó ár: 239.992,- Ft

2. rész — Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 44.350,- Ft
±27% ÁFA: 11.975,- Ft
bruttó ár: 56.325,- Ft

2. sz. ajánlatevő:

Cégnév: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:



1. rész — Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 174.802,- Ft
+27% ÁFA: 47.197,- Ft
bruttó ár: 221.999,- Ft

2. rész — Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 39.369,- Ft
+27% ÁFA: 10.630,- Ft
bruttó ár: 49.999,- Ft

3. sz. ajánlatevő:

Cégnév: One Online Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kapás utca 54.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

1. rész — Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 182.400,- Ft
+27% ÁFA: 49.248,- Ft
bruttó ár: 231.648,- Ft

2. rész — Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 41.000,- Ft
±27% ÁFA: 11.070,- Ft
bruttó ár: 52.070,- Ft

I. Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodony
belterületén található Arany János utca felújításának tárgyában indított, a
projektmenedzsmenti munkákra irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Heves
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) ajánlattevőt
nyilvánította, mivel ajánlattevő tette a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó érvényes
ajá nlatot.
A vállalkozói díjat pályázati forrásból kívánja az önkormányzat fedezni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal



II. Határozati javaslat

Bodoriy Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodony
belterületén található Arany János utca felújításának tárgyában indított, a tájékoztatási és
nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó munkákra irányuló egyszerű beszerzési eljárás
nyertesének a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.)
ajánlattevőt nyilvánította, mivel ajánlattevő tette a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó
érvényes ajánlatot.
A vállalkozói díjat pályázati forrásból kívánja az önkormányzat fedezni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2021.11.11. ~_c_’ ~

~ •~:~
János

‘..> ‘~ 4ogarmester
‘..,-9 *
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Ajánlat
.‚ Projektmenedzsmeizti valamint tújékoztatá.’i és izvilváizossógi kötelezettségre vonatkozó

feladatok ellátása a 3280363131 azoiiosítószámú pr(~jekt keretében”
1. ré.~z — Projektmenedzsmenti feladatok ellátáwi

‚4jáiilatkérő neve: Bodony Községi Önkormányzat
Ajánlatkérő székheI~e: 3243 Bodonv. L~et utca 2,
Ajáiilatkérő e-mail címe: pol~armcswuahodonv.hu

Graven idol Kft. képviseletében Zelei Dániel ügyvezető — fig~ elemmel arra. hogy Bodony
Közséai Önkormányzat a Ma~yar Falu Program keretében .. (‘1. hid, ker~kpáifoigaluzi
Iéíesi’mények épí’é.~cf~Ióju’ása elnevezésű és MFP_[.THK!2021 kodszámu pályázati
felhivasára támoaatás iránti kérelmet nyújtott he, amely Támoi,~atoi Okirattal rendelkezik a
tárgyi projektre vonatkozóan - a projektrnenedzsrnenti kötelezettsegre \onatkozó feladatok
ellátasa tárgyáhan az alabbi ajánlatot adja:

Ajánlatadó neve: Gra’en Idol Kf~.
címe: 3350 Kál, Fő ut alsó 9.
képviselő neve: Zelei Dániel ügy” ezető
adószáma: 23976890-2-10
cégjegyzékszáni: 10-09-033235
e—mail: z~lei(i4’ó ~mail.com

Projektmenedzsmenti feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- A projekt megvalósításának koordinációja.
- A pénzügyi elszániolás(ok) összeailitása.
- A pénzügyi elszámoláshoz szükseges dokumentumok tartalmi és formai

követelményeinek ellenői’zése.
- Ja” aslattétel munkafolyamatok és üterntervek kialakítására. a proiektben résztve’ők

munkájának koordinálása.
- Helvszini kooperációs egyeztetések a projekthen részt\e\őkkel.
- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal.
- Proj ektbeszámoló(k) összeállítása.
- Közreműködes a projekt pályázati szempontból történő szakmai és pénzügyi

fel ügyeletehen a projekt zásási időpontig
- a projekt során részt \ esz a Közreműködő Szervezet és az irányitó Rabság részéről

felmerülő információ és adatszolgáltatási, ellenőrzési kérésekkel kapcsolatos feladatok
telj esítésében.

Ajánlat érvényesséue: kijelentjük. hogy az ajánlartételi határidő lejártától számítva 30 napig
teijedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.



Ájánlati ár:
ProjeAtinened~sinenti feladatok ellátása
nettó ár: 88970 Ft
-i-27%AFA: 51.022 Ft
bruttó ár: 239.992 Ft

Mennyiség: 1 projekt

Ajánlattevő kijelenti. bog az Ajánlattételi felhívás feltételeit megismerte és elfogadta.

Ajánlatte\ő kijelenti, bogy ellene jelenleg nem folyik \ égelszámolási, felszámolási. illetve
csődeljárás \ag~ egyéhiogszabaivban meghatározott megszüntetési eljárás. é~ ~járilattevőnek
adó- vagy köztartozása nincs.

AJ~nlatte\ó tudomásul veszi, hogy az Áhi. 41. * (6) bekezdése értelmében a kiadási
L’/óimIlF:awk leriére Hen; köiheiő (‘/ian jogi s:cmél/i’eI. jogi .~:en;é/yiséggcÍ nem ren’Íelke:ő
s:er”c:c’icl ér’énvcsen ris.vzeihcs sz’cr:ődés. i/Je’re Ié’re/ö’i ili:c,, szerőciés a/apján nem
te/jesííl;crű kif?:c’és. an;c/i’ s:ervezef nem ininősiií á’/á’~h’iró s:eri’e.zetnek.

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata henyújtásával — polgári és büntetőjogi felelőssége
teljes körű tudatában — kijelenti, bogy az általa képviselt szervezet az Aht. 41. ~ (6)
bekezdéséhe.n f’oglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti ‘ag~ onról
szóló 2011. évi CXCVI. tör\énv 3. ~ (I) bekezdes 1. pontjának megfelelően.

Kelt:. Kál. 2021.10.06. ~ GRAVE IDOL .

~ 3350 Ká~, Fő Út alsó 9.
dószám: 23976890-2-1

(~ i~l-%~i092390233
Zelei Dániel
ügyvezető
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Ajánlat
‚. Pn~jekfnu’nedz.4InL’nti valwnint t(~Jekoznhtasi ~s nyilváiwssági kötelezettségre vonatkozó

feladatok ellátása a 3280363131 uzonosítószámú projekt keretében
2. ré~; — T~jékoztatási ás nyilvánossági kötelezett~iégre i’onatkozó feladatok ellátása

Ajánlatkérő neve: Bodon\ Községi Önkormányzat
Ajánlatkérő székhelye: 3243 Bodony. Liget utca 2.
Ajánlatkérő e—mail címe: pol~armester’fbodon\ hu

Graven Idol Kft. képviseletében Zelei Dániel ügyvezető — fi~velernmel arra. ho~v Bodon’
Községi Önkormányzat a Magyar Fa] u Program keretében. .. 1.’. h’d. ke’ékpóiforgu/iiii
Jéíc.vímiémck cpiféscfé/,’jiíása ‘ elnevezésű és MFP-VHK/202 I kódszámú paivázati
f’elhívasára tárnogatas iránti kérelmet nyújtott be, amely Támogatói Okirattal rendelkezik a
tárgyi projektre ‚onatkozóan - a tájékoztatási és nyil’ánossági kötelezettségre ‘onatkozó
feladatok ellátasa tárgrában az alábbi ajánlatot adja:

Ajánlatadó neve: Graven Idol K ft.
címe: 3350 Kál. Fő út alsó Q.
képviselő neve: Zelei D3niel ügyvezető
adószánia: 23976890-2-10
cégjegyzékszám: 10-09-033235
e—mail: eleiü4 ~i’ r~ma i .c~ m

Tájéko~’atási ás ni’ilváiiossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása:
A proj ektbez kapcsolódó táj ékoztatási és nyi Ivánossági kÖtel ezettségre vonatkozó feladatok
ellátása. figyelemmel a https:/!kormanv.hu ‘miniszierelnokse~!ma~tvai’faluprogi’am oldalon
elerhető „Magyar Fa]u Program Arculati Kézikönyv 2021” és ..Arculati elemek” c.
dokumentum előirásaira.

Ajánlat érvénvesse~ze: kijelentjük, bogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig
terjedő időszakra tartjuk aiánlatunkat. ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Ajánlati ár:

T~jékoztatá~d ás nyilváiwssági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása
nettó ár: 44.350 Ft
+ 27% ÁFA: 11.975 Ft
bruttó ár: 56.325 Fi.

Mennyiség: I projekt



Ajánlattevő kijelenti. bogy az Aiárilattételi felhívás feltét&eit megismerte és elfogadta.

Ajánlattevő kijelenti. bogy ellene jelenleg nem folyik végelszámolási. felszámolási, illetve
csődelt árás vagy egyéb jogszabályban meghatározott megszüntetési elj árás, és Ajánl attevőnek
ado- vagy köztartozása nincs.

Ajanlatte\ ő tudomásul veszi, bogy az Áht. 41 ~ (6) bekezdése értelmében a kiadóvi
L Iói’wiy:wolc ‚CJ/lLIc nem kÖ’/zciő o/van Jogi s:cméII’eI, jogi s:ciné/yi~égge/ nem ren’Ielke:oí
s:en’e:crícl éJ1~1fl*eseI1 vi.’,s:wrhL~s .~:L’r:(3’1es. iílen’c /éncjöíí i/yen s:eJ~oL les a/apján neiii
IL /je~i’/i’ iö kifi:eié~. ‚mwl; s:en’c:ei nem ijiinőszil á’/á’ha’ó szer ‘e:eínek.

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata benyújtásával — polgári és büntetőjogi felelőssége
teljes körű tudatában — kijelenti, bogy az általa képviselt szervezet az Aht. 41. ~ (6)
hekezdéseben foglaltaknak megfelel. átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról
szoló 2011. évi CXCVI. törvenv 3. ~ (1) bekezdés 1. pontjának lneEfelelóen

Kelt:. Rá]. 2021.10.06. ~ GRAVEN ~‘•LK .

‚~ ~35O Kál, Fő Út alsó 9.
.. .~ dószám.. ~97689O~-2-iQ

~i~c1i1F’~J~-23902336
Zelei Dániel

ügyvezető
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Ajá~ tat
„ProjektmelzL’dZsnwJrfi iuíainint tájéhOZ!Ufó%i (iS npiII’(ínossági k/~teIL’zd’ség!e vonatkozó

feladakik eÍlátó4u (! 3280363131 (IZQJIOSÍÍÓSZÓIJIÚ ‚)IWjL’I’t 1’ CI’L’tébL’!l”

!. r’ ProjeI’ti;wizc’ksziieníifeladatoÁ L’IíÚÍÓSQ

Ajánlatkérő neve: l3odony Községi Önkormányzat
A,jánlatkérő székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.
Ajanlatkóro e—mail címe; pQjgitrmcstcr a,boclonyiw

Á Heves Megyei Térségfejlesztási Nonprof~t~ Kft. képviseletében I)udás Tamás ügyVe7C1 O

— Iigyclemmc] arra, bogy Bodonv Községi Önkormány7at a Magyar Falu Program keretében.
.‚ Ú!. bio’ ker~lcpár~orgaJmi /ére’lrmhivek épíié~eíf’lújí/úsa’ elnevezésű ós MFP-UI-IK’202 I
kódszámú pályázati felhívására tamogalás iránti kérelmet nyújtott be. amely Támogatói
Okirattal rendelkezik a tárgyi projekire vonatkozóan — a projcktrnencclzsmenti kötc]ezettságre
‚ onailwió tel adatok cllátá~a tárgyában a:’ alábbi ajánlatot adja:

Ajántatadó neve: Heves Megyei I árságtejlesztási Nonprol~t K1~.
címe: 3300 Eger. Kossuth Lajos utca 9.
képviselő uci e: Dudás Tamás ügy’ ezetó
adószáma: 25402038-2-10
eégjet~yzéks7ám: 10-09-035433
e—mail: hc”esterscgfcjle~7tcs a he’ c~incgyc’hu

Projektineiiedz~ineníi feladatok ellátása az aláb h~ak szerint:
— A pmjekt niegvalt’~uIác~ának konrdinációja.
- A pé’nuíigyi eb~:’áiiiolá~(ok) ?~~icá11iiá’a.
— A pén/~Igy’i ciszáinoláshoz szükséges dokwncnturiiok tartalmi ős formai

kö\’ctclményciflck ellenőrzése.
— Javaskittétel munkníb)) amatok ős ütemtervek kialakítására, a projcktbcn réSztvevők

munkájának koordinálása.
- Helyszíni kooperációs egyeztetések a projcktbcn rés7tve\ őkkel.
— Kapcsolattartás a Közreműködő S7erve:’cltcl ás a:’ Irányiló Halósággal.
— Projektbcsz’ímoló(k) öS~’vLállitÚ~a.
— Közrcműl.:ödés a projeki pályí~nti sicmpontból történő szakmai ás pénzügyi

I~1ügvclctében a projekt zúrási idopontig.
- a pmjckt során részt vesz a Kö,remüködö Szervezet ás az lrányíto Hatóság rás,éről

t~lmcrülő inlormúció ás adatszolgáltatási. ellenőrzési kái ásekkel kapcsolatos feladatok
teljesítésében.

Á ‘únlat érvénvcssénc: kijelentjük, bogy a:’ niánlatiéleli határidő lejártálól számítva 30 napig
terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat. ami ezen időszak lejárta előtt bármikor cl Uogadbató.



ijánlati ár:

Projekfnie;zedzs~izeii’i fcb~ da ~ ok cl Látása
lottó ár: 1 74802 Fi

-I- 27% ÁFA: 47.197 Ft

bruttó ár: 221 .999 Ft

Mennyiség: 1 projekt

A~ánlaticvő kijelenti, bogy a’ Ajánlattélcli felhívás feltételeit megismerte ás elfogadta.

Aúnlatte\ Ő kijelenti. hogy oliciic jelenleg nem tötyik végelsiáinolási, f~s7ámo1ási. illetve
c. dde] járás vagy egych jogszabályban metihatároioli mcgszüntclési eljárás, ás Aiánlatiovönek
adó— \‘agy köztartozása nines.

Ajánlatlcvö tudomásul vc~ii, hogy az Áhi. 41. ~ (6) bckc,dáse értelmében a kiadas/
előii’áizuiok (cr1u-re nem köiJieűí ohm? jogi s:einél/vcL jogi személyiséggel ama rende/Jw:ő
v:ervez(ílel érvénye.ven vi.~ v:iwhe~ ‘~:w:(íc/e.’, illetve létre/öl! ilyeii szerzoL/e~ alap/ám? nem
WI/e.VíllWlá kifi:elé.\, wne/~ V~JV~~1 1W!» íiiiiiő’~ií! áf/áthai~) szer c:eínek.

Ennek megfelelően ~]ánlatte\ Ő ajánlata bcnyújiásával polgári ás hünktőjogi felelőssége
teljes körű tudatában kijelenti, hogy az általa képvkclt ~zcr’ ezel az AhI. 41 . ~ t,6)
bekezdésébcii fogla1t~knak megfelel, átláthate szer’ czctnek minősül a flcm7cti ‘agyonról
szóló 2011 évi CXC Vt. tör” ény 3. ~ (1) bekezdés I. pontjának megfelelően.

Kelt: Fgcr’ 2021. 10.05.

H eves Megyei
Nonprof~t Kit

Dudás Taniás ügyvcvctö
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Ajánlat
„Projektineizedzsnient/ “alu,nin’ tájéÁoztaíási év iipilvái;ossági köteÍezettségre vonatkozó

feladutol’ ellátása a 328036313] “zonos’tószán,ú projekt keretébe,,»
2. Ivísz — TájéÁo~tatási és iri’ilvánossági Á ölelezettségre voizatkoz.őJdudatol’ ellátása

Ajánlatkérő neve: Bodony Községi önkormányzai
Ajánlatkérő székhelye: 3243 Bodony, Liget utca 2.
‘júnlatkérő c~mail címe: ~‚gaijj~cstcr®bodony.hu

A 1 lc\ es Megyei Térségfcjlcsztési Nonproiit Kít képviseletében Dudás 1 amás ügy\’ezető
f~gyclemmeJ arra. bogy Bodony Községi Onknrmány7at a Magyar Falu Piogram keretében,

L7. hid, kcrókpá,’forgalmi /étesí’niénvck ‘píÍ’vefe/ó/í’ó~a clne\ ezésú ás MFP—Ul-1K1202 I
kódszámú pál~, ázati tclhívására támogatás iránti kérelmet ri~ Új [ott be, amely Támogatói
Okirattal rendelkezik a tárgyi projektrc vonatkozóan - a tájékoztatási ás nyilvánossági
kötelcictlségre ‚ onaikozó feladatok ellátása tárgyában az alábbi ajánlatot adja:

Ajánlatadó ne’ e: Hc\ es Megyei Térségfej [esztési Nonprofit KIt.
címe: 3300 Eger. Kossuth Lajos utca 9.
képviselő neve; Dudás Tamás ügyvezető
a(ló~zá ma: 25402038-2-1 0
cégjegyzékszá m: 1 0-09-035433
e—mail: hevcstersegfcj]csztcs®bevcsmegyc,]iu

lójdl’oztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok cIlátá~a:
A pro~ckthez kapcsolódó tájékoztatási ás nyi]vánossági kötclczettségro vonatkozó feladatok
ellátása, figyelemmel a btlps://kormany.hu/minis7tcrelnokseg/magyarfai uprogram oldalon
elérhető ‚.Magyar Falu Program Arculaii Ké/ikön~’ ‘0’~ I ás ‚Arculati elemek c.
do I< umeiltuni cl öírásaira.

~J~mlatcr’ ~11\eY~L~.tc k~tclcntjuk bogy ai ijani ittetcli hat nido ]c~arta1ol ~zamitva 30 napig
terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat. ami ezen idoszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Ajíinlaii ár:

TájéIwztaíási és nj’ili’ónossát~i kötelezetfsé~,’re ‚‘onalko’.ú feladatok ellátása
nettó ár: 39.369 Ft
t27% ÁFA: 1OX3OFt

bruttó ár: 49,999 Ft.

Mennyiség: I projekt



Aján atievó kijelenti, bogy az Ajánl ltáWli ícihivás Iciteicleil megismerte és elfogadta.

Ajúnlaitevő kijLienti, hogy ellene jelenleg nem folyik végelszámo1ó~i. fc1s/ámolá~i. illetve
csődeljárús \ agy eg’ eb jogszabályban rneghatáro7oi t mcgszüntctási eljárás, ás Ajánlattevőnek
adó~ Vag\ kö7tarto/úsa nincs.

Ajúnlatte\ ö tudomásul ves,’i, hogy a’1’ Álit. 41 . * (6) bekezdése értelmében LI itiad6,vi
c~!üit’.~ii .U( )/~ íC~J’iUi’C I1CJI? Ái117’íó 0/1(07 Jo,~, V_W17L1/yL4. Jogi .~:~nzd1’ivL’gvel liCfl? i i’n(JeIke...
s:eii’ccf!c’/ ~rv~u1 1’ ‘~ (‘17 1?i,~,”:Í(’r17e~. v—c; —őc/és, iiíciv Jc~’r(~J~Íí i/veil s:er:ok v a/upjáii ;i~ in

íe/jc’.ví’he;ö kif/:cíé~, Lime!) S( r’ccí 17C111 l1?iflo,Vü/ ‚~iIc’uhaió ~.ei ‘i ezeinek.

Ennek megiblelően Ajánlattcvó ajánlata benyújtúsúv~il polgári ás büntetojogi I~lclős. ége
teljes körű tudatában - kijelenti, bogy az általa képviselt szervezet az AhI. 41 . ~ (6)
bckc,clésébei i foglaltaknal’ megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyoni-ól
szóló 2011. évi (‘XCVI. tör’ óny 3. ~ (I) bckc7dés 1 . pontjának megfelelően.

Kelj: Eger. 2021. 10.05 (/~~~“)

Heves Megyei Térségfcjlcsztési
Nonprofit Ku.

Duclás Tamás ~gyvezelő



1. : . rra’m 1,110

Ajánlat
„ Projekt;1le1zL’d~s,ne’,tj valuinjiri tajékovaidsi cs ~ii’ilvónossági Áördczeu’égre ;mtaMo~ó

feladatok e/ld”j’a a $280363131 „zo,Io.,’h;s~á,n~ pro]ek~ keretébe,,
1. ré’~ — Proiek(nlenedzvrnentiJeIad,,o* ellátó”,

Ajánlatkérő neve; Bodony Közsétn ~)nkorrnán’7at
~jánIatkérő székhelye: 3243 Bodon’. I ii~et utca 2.
‘jánlatkérő e-mail címe: ool~arrnester abodo’~J~i

One Online. Kít. képvise etében Mákos Szabolcs ügyve7ető figyelemmel arra. bogy Bodon\
Közsét~i Onkormánzat a Ma~ ar Falu Pro2ram keretében. .. ()!: hid. !wrékpá;forgai,ni
ielevJ!mcmvek ~píId~.’vfeWjíf”,s’i~ elne”ezésŰ és MFP-UHK!202 I kódszárnú pál~ázati
í~Ihívására támogatás iránti kérelmet nyú~toit be. amely 1 amotraói Okirattal rendelkezik a
tárgyi projcktre vonatkozóan - a projekrrnenedzsmentj kötelezeűsé$rc vonatkozó íciadatok
e látasa targ\ aban a~ alábbi ajánlatot adja:

Ajánlatadő ne’e: One Online Kft.
címe’ 3300 Eger. Kapá~ utca 54.
képviselő iteve: Mákos Szabolcs ügy’ C7eLÖ
adó~,záma: 1491 1295-2-10
cégjegvzékszóni: 10-09-02994 I
e-mail: in1bc~oneonjjne hu

Projehtint’zwd;srnenjj feladatok ellátása az alábbiak szerint.
- A projekt mejr’alósitásának koordinációja.
- \ pénzügyi elszárnolás(ok) összeállítása.
- A pénzü~yi cisiámotáshoz ~7iikséges dokumentumok tartalmi és formai

követelményeinek ellenőrzése.
- Javaslauétel munkuü)lvamatok é~ ütemter’ ek kialakítására, a projekthen ré~zt’ C\ ok

munkájának Joord’iná lása.
- Hc1~’~íni koope~áci6s egvezretésel’ a pro jekihen rés/tve’okkel.
- Kapcsolattartás a közremúködő Szervezettel es ai Irón’ ito Hatósággal.
- Projcktheszámoló(k) összeal I ítása.
- Közreműködés a projekt páh’á7ati szempontbol törteno szakmai és pén7üg~i

felü~yeletébcn a pro~ek~ zárási idopomi~
- a projekt során r~szt ‘e.SZ a Közr~működö bzer”ezet ~s az lányítÓ Hatóság részeröl

felmerülő inform~ició é~ adatszokáltatási. ellenőrzési kérésekkel kapc~olaios Í~ladaiok
re ljesite~ehen.

Ajánlat énen’e~sé2e: kijelentjük. hogy a-, ajánlattételi hatarido lejártatól számítva 30 napig
terjedő ido~zakra tartjuk ajan)atunkai, ami ezen id~szak lejárta ek tt harmikor elfogadható.



Aiánkiti ár:
Projekmwi:edzsrnenti feI~datok ellatása
nettó ár: I 82.400 Ft
+27% ÁFA:__49.248 Ft
bruttó ár: 231.648 Fr

\Ienn’ i~ég: I projekt

A~ánlatte’ő ki~ekmi. hogy az AjánIa~x~teIi f~1hi~ás feltételeit megismerte és ellbgadta.

\janlattc’ő kijelenti, hor~y ellene jctenle~ nem folyik végelszámolasi. f~lszámoIasi. illet’e
csódeljárá~ ‘ag’~ eg’ éb jog~7abál’ ban meghatározott rnegsiünteté~i eljárás. és Ajúnlattevőnek
adó- ‘agy köztarto7ása nines

Ajánlatte’ő ‚udomá~ui ‘eszi. ho~ az ‘kht. 41. ~ (6) bekezdése értelmében a kiadási
clöhán) ~aiok terhére nem koíheu; o/van joí~i s:cmdlve/. jogi sze~iiéIyisé~’g~/ nem n.ndelk~:ő
s.’ervé’:eí’el ~ném « ~n i’i5521e1llcs :~ :~lés. it ~ tic létrejött ii) en s:~’r:odes alapján nem
Ic/jesiihet~í kifi:c’c.\ ainch s:er’~e~cÍ i cm imnosüí w/c.ííl,’gó szcrve:etnek

Ennek m felelóen Ajánlattevő ajánlata henyújiásá\’al — polgári és hüntetőjo2i f~lelőssége
telje~ körú wdatában kijelcnti. hogy az általa képviselt szervezeí az Aht. 41.. ~ (6)
bekezdé~ében lbglaltaknal’ megfelel. atkktható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról
~76Ió 201 I. é’ i CXCVI. tör’en’ 3. ~ (1) bekezdés L pontjának megi~1elően.

Kelt: Et~er. 2021 10.06. One Onhnc

~ .54.
M€j~’.~m: ~49J I’~5-2.!O

~ IŐiO ~í~-0jo~5~04 .

cegs ru aia~ras



2 ~: iralminici

Ajánla’
„PrOjcÁ1!I1eUed~s,flLJflti valaniint Íájéko~’arási év í;yi1~’árzas~ági köteIe:etlségrc’ ionatko..o

feladatok elMnísa ii 3281)363131 ‘i~wwsítós~’i,nú projeAl hereíébc’n”
2. r’~sz — Tájéko~uitósi é~ nyi/vdno~sdgi Á~~relezertvágre voiiaÍho~ófeladatoA ei1átú~a

Ai~intatkérő neve: l3odonv Községi Önkormányzat
‘~jánIatkérő székhelye: 3243 Bodony~ Liget tilea 2
Ajánlatkérő e-mail dmv: pol~arrnester~bodon’ hu

One Onliri~ Kfl. képvise~tében Mako~ SLabolcs iigv’ezeto— figyelemmel arra. hogy I3odon’
Községi Ónkom~ánvzm a Mag’ ar Falu Program kercwbcn ‚. L r, hid. kerékpórfor~a/~ni
/é;~sirmém;ek ~pJié~ /~h~~i’~sa’ ne’ezésú ‘~ MFP- FIK/2021 kódszárnu pál’aiati
felhívására ~árnogatás iránti kérelmet n’ ujtort he. amely Tamogatói Okiraw*l rendelkezik a
tárgyi projcktre ‘onatkozóan - a tájékoztatási es n’ilvánossáei kötelezettségre ‘onalkozó
fcladatok ellátása tárgyáhan az alábbi ajánlatot adja:

Ájánlatadó neve: One Online Kti.
címe: 3300 1 ger. Kapás utca 54.
kép’~ischi neve: Mákos Sfaholcs ügyvezető
adószáma: 14911295-2-10
cégjegyiéksi.ú in: 10-09-029941
e—mail info a oneon I ine.hu

Tdjéh’~at~~j é~ n~I1t~ázujssá~’ kiirelezettségre “oiiatkozó feladatok ellátása:
.~ pro ekihez kapcsolódó tájékoztatási és avilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok
ellátása. fi~’eIernmeI a hups: /korrnany.hu/ ini~zwrelnoksceJrnao’arfaluprogram oldalon
elérheto ..Ma.t~ar Falu Program .\reulati Kézikönv’ 2021’ és .‚Arculati elemek” c.
dokumentum eloírá~aira.

Ájánlat énényesséee: kijelertji)k. hagy az ajánlaué~eli határidő lejártátó! S7ánlít’a 30 napig
terledő ido~zakra tartjuk ajánlatunkat ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható’

~Mánlati ár:

Tájéko:rarásj és n~ilváno~sdgi körelezetiségre ‘oiiatkozó feladatok ellátása
nettó ár: 4 I ‘000 Ft

±22%ÁFA: 11.070 Ii
brutu~ ár: 52.070 Ft.

Menti’ iség: I projekt



Aj~nlattevő kijelenti. bogy az Ajánlatteteli felhívás feltételeit megismerte és elfögadta.

Ajánlatievő kijelenti, bogy ellene jelenleg nem f~lyik~ felszámolási. illet’.e
csődeljárás vagy egyéb jo~szahúIvban meghatározott megszüntetési eljárás. és Ajánlattevonek
adő~ vagy közi.artozása nincs.

Ajánlattevő tudomásul veszi, bogy az Áht. 4 I. ~ (6) bekezdése. értelmében a klodási
előiránv:aiok ierhére nem kötheib’ o/van jogi személlyel, jogi .v:emé/viséggei nem rendelkező
szervezellel enenvesen viss:’erhes szerződés. I//CiV~ /é(r~jöíf Ilyen szerződés alajij~n nem
zeijesíihező kif~zcíés. amely .“zeryezei nem ‘nirzővül aílá’haió szervezetnek.

Ennek megfelelően Ajánlattevő ajánlata benvújtásával — polgári és büntetőjogi felelőssége
teljes L&ű wdatában kijekrni. hogy az általa képviselt szervezet az Aht. 41 . ~ (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelel. átlátható ~ieneiernek minősül a nemzeti vagyoriról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (I) hekezdé~ I. pontjának megfelelŐen.

Kelt: Eger, 2021.10.06. ~‘ !2-~
One Oahne

T~3p~S/54. 7
B.sz. W3Q3S13.2~ ft alá írás



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
~ Polgármesterétől

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

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. november hó 15. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium, mint Támogató
önkormányzatunkat a benyújtott pályázatunk alapján a BMÖGF/191-35/2021. iktatószámú
miniszteri döntésnek megfelelően 1 524 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesítette.
Településünk a tavalyi évhez képest nagyobb mennyiségű tüzelőanyagra jogosult, 80 m3
keménylombos tűzifára.
A támogatást az önkormányzat átlagosan 100cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megyei
kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő
megvásárlására fordíthatja. Ez irányba már megtörtént az intézkedés.
Javaslom, hogy a tűzifa kiosztása történjen a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 8/2019. (XII. 20.) önkormányzati
rendelete alapján.

Bodony, 2021.11.11.

Ó4

~ V’ce János
‘ Jolgármester





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Aljegyzőjétől

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

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2021. november hó 15. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 8/2015. (lxi.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét képezik
azok a kormányzati funkciók, amire az önkormányzat működési kiadásai könyvelésre kerülnek.
Ezen melléklet márjó ideje frissítésre szorul. Vannak olyan kormányzati funkciók amikre már
nem könyveI az önkormányzat, és vannak olyan Új kormányzati funkciók amiket szükséges
beemelni a rendelet mellékletébe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt módosításokat tartalmazó melléklet
megismerését követően szíveskedjenek dönteni az önkormányzati rendelet 1. mellékletének
módosításáról.

Előzetes hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A jogszabály melléklete a jelenlegi társadalmi, gazdasági és költségvetési területen a
kormányzati funkciókat naprakészen mutatja.

2. Környezeti és egészségügyi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a
hatályos jogi környezettel.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Bodony, 2021.11.12.

Tisztelettel~~.’,• 4i~( ~
)- - Dr. t~ . h Sandor David

~ ~ aljegyző
*





Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. ( ) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2015. (IX.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Bodony Községi On ormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. ~

A 8/2015. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. ~

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vince János Dr. Oláh Sándor Dávid
polgármester aljegyzó’





1. melléklet a 8 2015. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

Bodony Községi Önkormányzat
Kormányzati funkciók

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.

0 13320 Köztemetők fenntartása

013350 Önk vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások / építmény üzemeltetési

04 1232 Start-munka program + Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

045220 Vízi létesítmény ópítése ! vízeivezotós!

051040 Nem veszólyos hulladék kezeléso ártalmatlanítása

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi ogószségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092 Közművelődési intézmények, közösségi szín terek működtetése
101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj)

104051 Gyermekvédolmi pénzbeli és természotbeni ellátások
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

106020 Lakásfenntartással, ~ összefüggő ~‘

107051 Szociális étkeztetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Újak:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Ön kormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről




