
 1/2

 

 

 

Iktatószám:C/4916/2021          
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester                 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Tárgy: Magyar Falu Program keretében 
az óvodai játszóudvar és kötzerületi 
játszótér fejlesztése című, MFP-
OJF/2020 kódszámú pályázati kiírás 
keretében megvalósuló projekttel 
kapcsolatos kivitelező kiválasztása  

Mell: 3 db árajánlat 

ELŐTERJESZTÉS 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. február 26-ére tervezett 

rendkívüli nyilvános ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetet a Magyar Falu Program kihirdetéséről 
szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat -„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” 
alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú 
települések önkormányzatai számára az önkormányzatok tulajdonában lévő óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér fejlesztésének támogatására. A kiírás kódszáma MFP-OJF/2020.  

 
A 23/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozatában döntöttem a pályázat benyújtásáról. A pályázat 
2020. június 19-én benyújtásra került. 
 
A Miniszterelnökségtől 2020. augusztus 26-án kaptuk meg az értesítést, mely szerint a 3088356513 
iratazonosító számon nyilvántartott pályázatunk vizsgálata megtörtént, a pályázat megfelelt a 
pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 4 924 530 Ft 
támogatásra jogosult az önkormányzat. 
A Magyar Államkincstár megküldte meg a Támogatói okiratot, melynek melléklete szerint az 
többgenerációs játszóvár telepítésére az önkormányzat 4.594 330 Ft összegű támogatásban részesül. 
A támogatás összege az önkormányzat bankszámlájára megérkezett. 
 
A támogatott munkálatok elvégzésére három árajánlatot kértünk be. A beérkezett árajánlatok: 
 

1. Lóth és Társa Kft                   4.456.500 Ft+áfa 

2. Italcasa Építőiprai és Kereskedelmi Kft.   4.326.327 Ft+áfa 

3. Bonita Játszóterek Gruop Kft.    3.617.583 Ft+áfa 

Javaslom, hogy a Bonita Játszóterek Gruop Kft. ajánlatának elfogadását. 
  
Az előterjesztést a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság megtárgyalná.  

KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2745 KŐRÖSTETÉTLEN, Kocséri út 4. 

Tel.: 53/368-005, fax: 53/568-501l 
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(Testületi ülés esetén a döntéshozatal az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján, a (2) bekezdésben 
foglaltakra figyelemmel nyilvános ülés keretében, az 50. § rendelkezései alapján - figyelemmel a 
Képviselő-testület szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) 
Önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – minősített többségű 
szavazati arányt igényelne.) 

Kőröstetétlen, 2021. február 25. 

Pásztor Imre 
   polgármester 

 
 

Határozati javaslat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Kocséri út 227/1. „Szabadidő park” 
területére elhelyezendő többgenerációs játszóvár telepítésére az Bonita Játszóterek Gruop Kft-t 
(9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit u. 16/B) bízom meg. 
 

2. Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díja 3617.583 Ft+ 27 % áfa, összesen 
4.594.330 Ft, azaz négymillió-ötszázkilencvennégyezer-háromszázharminc forint. 
 

3. A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1014/3009/1169/5/2020. számú döntés alapján 
– 4.594.330 Ft, azaz négymillió-ötszázkilencvennégyezer-háromszázharminc forint egyszeri 
jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból - valósul meg. 

 
4. Gondoskodom az 1. pontban hivatkozott beszerzéshez szükséges dokumentumok, 

kötelezettségvállalások előkészítéséről és aláírásáról. 
 

5. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                 Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

 

Az előterjesztést láttam: 

 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 


