
Ügyiratszám:  

 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 

június 1. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Előterjesztés „A Magyar Falu Program” keretében az „Út, 

híd,kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása” című alprogramhoz 

(kiírás kódszáma:MFP-UHK/2022.) „Balatonszemes, Tűzoltó utca 

útfelújítása” c. - pályázata kapcsán építési munkálatok megvalósítására 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 

című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra nyújtottunk be 

pályázatot. 

 

A támogatási kérelmünk támogatásra jogosult lett, amelynek keretében a 

vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 16.014.700,- Ft. 

 

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.03.30. 

 

A pályázat során az önkormányzat a jelenlegi murvás burkolatú út aszfalt 

burkolattal történő kiépítését tervezi.  A jelenlegi murvás burkolat, valamint 

a kétoldali fasor, illetve a közvilágítási oszlopok elhelyezkedése csak 

egyirányú közlekedésre alkalmas burkolat kiépítésére ad lehetőséget. A 

szilárd burkolatú kiépítéshez hozzátartozik még a meglévő csapadékvíz 

elvezetés kibővítése is. A csapadékvíz elvezetés kialakítása szikkasztó 

árkokkal kerül kiépítésre. A tervezett útépítés hossza 521 méter. A tervezett 

közút a Mintakeresztszelvény szerinti rétegrenddel építendők kétoldali 
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padkával: 6 cm AC11 aszfalt kopóréteg, 0-5 cm mészkő zúzalék kiegyenlítés 

Az építendő pályaszerkezet teljes vastagsága 46 cm. 

 

A pályázat tervezésekor az egyeztetettek szerint a belterületi út építési 

munkái kerültek behelyezésre 16.479.267,- Ft + áfa értékben (tervezői 

költségbecslés). 

 

Az építés engedélyköteles, építési engedéllyel rendelkezünk. 

 

A felújításra 3 árajánlatokat kértünk be: 

 

1.) Térkő és Kert Kft – 18.571.335,- Ft + Áfa 

2.) Balaton – Út Kft -  18.072.475,- Ft + áfa 

3.)  Horacam Kft  - 17.817.106,- Ft + áfa 

 

A legkedvezőbb ajánlat tevő a Horacam Kft volt, mely 17.817.106,- Ft + áfa 

értékben vállalja az építési munkák elvégzését – a műszaki tartalom 

megegyezik a pályázati kérelemben benyújtott műszaki tartalommal, 

javaslom, hogy az ő árajánlatát támogassa a Képviselő-testület.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni 

szíveskedjenek, az alábbi határozati javaslat elfogadásával.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

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

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat "„A Magyar Falu Program” 

keretében az „Út, híd,kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása” című 

alprogramhoz (kiírás kódszáma:MFP-UHK/2022.) „Balatonszemes, Tűzoltó 

utca útfelújítása” c. - pályázata kapcsán építési munkálatokat meg kívánja 

valósítani. 

 

A Képviselő-testület elfogadja a legkedvezőbb árajánlatot adó Horacam Kft 

árajánlatát, aki 17.817.106,- Ft + áfa-ért vállalja a pályázatban foglalt 

műszaki tartalom megvalósítását. 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felújítást 

megvalósítsa és a kivitelező Horacam Kft –vel kössön szerződést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

 
Balatonszemes, 2022. május 31. 

 

 

 

       Németh Kornél Antalné  

       polgármester 

 

 

 
















