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Balatonszemes Község Képviselő-testületének 2022. március 09-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz 

fejlesztése (A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-20) pályázat keretén belül beszerzésre 

kerülő honlap kapcsán 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére pályázati 

lehetőséget írtak ki, ahol Önkormányzatunk nettó 33.700.642 Ft-ot nyert. 

 

Jelen pályázatból az építés és eszközök mellett, a pályázatban jóváhagyott honlapot kell 

megvalósítanunk. A honlap kötelező eleme volt a pályázatnak. A pályázat benyújtásakor 

bekért árajánlatok lejártak újakat kellett bekérni. A korábbi árajánlatkéréskor a műszaki 

tartalma már jóváhagyásra került a honlapnak, a műszaki tartalom nem változott. 

 

A honlap beszerzése nem közbeszerzés köteles, ezért árajánlatokat kértünk be – a 

pályázatban korábban benyújtott műszaki tartalomra. Az eljárás során 3 szervezetet 

kértünk fel ajánlattételre. 

 

Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: 

1./ BORSOD CINEMA Nonprofit Kft. 3796 Borsodszirák, Bartók Béla utca 53. 

2./ Sipos László E.V.  8636 Balatonszemes, Csillag u 2055/6 hrsz. 

3./ Sarca Razvan Ciprian E.V.  1071 Budapest, Dembinszky utca 22. 

 

Az ajánlattételre történő felhívást követően 3 ajánlat érkezett.  

 

 

 

 

 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Polgármesterétől 
8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. 
Tel: 84 / 560 – 902. Fax: 84 / 360 – 282 

e-mail: polgarmester@balatonszemes.hu 
www.balatonszemes.hu 

KRID: 532979998 
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Ugyanazon műszaki tartalomra a legkedvezőbb ajánlatot Sipos László E.V. (8636 

Balatonszemes, Csillag u 2055/6 hrsz.). ajánlattevő nyújtotta be (nettó 379.000,- AAM). 

 

A rendelkezésre álló, pályázatban szereplő önerővel növelt nettó fedezet nettó 379.000,- 

AAM. A beadás óta tapasztalt áremelkedés szerencsére nem került az új árajánlatokban 

érvényesítésre, tudtuk tartani a beadáskori árakat, amihez a támogatást kapjuk. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatni 

szíveskedjenek, az alábbi határozati javaslat elfogadásával.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

…………/2022.(    .) számú Képviselő-testületi határozat 
 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján beadott és elnyert pályázatot megvalósítani 

kívánja. 

 

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az Önkormányzat 

2021. és 2022. évi költségvetése terhére a pályázati felhívásban megfogalmazottak szerint 

a kapott nyertes árajánlat alapján biztosítja. 

 

Az Önkormányzat elfogadja a legkedvezőbb árajánlatot tevő Sipos László E.V. (8636 

Balatonszemes, Csillag u 2055/6 hrsz.). ajánlattevő által benyújtott árajánlatát weboldal 

készítésre (nettó 379.000,- AAM). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szállítói szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   Németh Kornél Antalé polgármester 

 

 

Balatonszemes, 2022.március 07. 

 

        Németh Kornél Antalné 

             polgármester 

 


