
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 létesítmény építése/felújítása” című alprogramhoz 

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

útfelújítása” c. - pályázata kapcsán építési munkálatok műszaki 

ellenőrzésére 

 

 

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 Balatonszemes, Tűzoltó utca építésére. 

 

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 megköveteli műszaki ellenőr alkalmazását, amire árajánlatokat 

kértünk be. 

 

A műszaki ellenőrzésre 3 árajánlatot kértünk be: 

 

1.) Sárdi Gábor E.V. – 160.000,- Ft AAM 

2.) Kulcs Mérnöki Vállalkozó Kft – 230.000,- Ft + áfa 

3.) Gáts András E.V. – 200.000,- FT AAM 

 

 
Balatonszemes Község Polgármestere 

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23. 
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282. 

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu 
Hivatali kapu neve: BSZEMES 

KRID: 532979998 
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A legkedvezőbb ajánlat tevő a Sárdi Gábor E.V. volt, mely 160.000,- Ft 

AAM értékben vállalja az építési munkák műszaki ellenőrzésének 

elvégzését, 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 létesítmény építése/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 Sárdi Gábor 

E.V. árajánlatát, aki 160.000,- Ft AAM –ért vállalja a pályázatban foglalt 

műszaki tartalom ellenőrzését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felújítást 

megvalósítsa, a műszaki ellenőr kapcsán Sárdi Gábor E.V.-val kössön 

szerződést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

 
Balatonszemes, 2022. május 31. 

 

       Németh Kornél Antalné  

       polgármester 

 






















