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ELŐTERJESZTÉS 

Hegymagas Község Polgármesterének 

2021. június 9-i döntéséhez 

 

A Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése”  

című alprogramra pályázat benyújtása 

 

Előterjesztő:  Gyurka Miklósné polgármester 

Előkészítette: Lutár Mária jegyző,  

Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó 

lakosságszámú települések önkormányzatai számára a belterületi közterületek 

rendezettségének támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány biztosítása 

céljából pályázati lehetőség nyílt Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” 

címmel. 

 

A pályázat célja az önkormányzatok számára olyan új eszközök, gépek, munkagépek 

beszerzése, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, 

közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához, a 

településtisztasági szolgáltatásokhoz, valamint a köztisztasági szolgáltatásokhoz. 
 

A projekt keretében önállóan támogatható belterületi utak, közterületek kezelését, 

karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító gépek, eszközök 

beszerzése,  

a) erőgépek, munkagépek (pl.: traktor, kompakt rakodó, kisteherautó 

b) ágaprító gépek 

c) kisebb gépek, eszközök (pl.: fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, 

láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, 

fúró, kompresszor) és azok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen tartozékaik 

d) települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére alkalmas gépek, eszközök 

e) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, gyűjtésére, szállítására 

alkalmas gépek, eszközök 

f) hó- és síkosságmentesítésre alkalmas gépek, eszközök 

 

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása. 

 

A pályázat benyújtására 2021. május 12. és 2021. június 11. között van lehetőség. A pályázat 

módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség. 

 

Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású 

hazai támogatásnak minősül.  

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg 15 millió forint. A támogatás 100%-

ban előfinanszírozással történik.  

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek az alábbi címen számolhatóak el:  

 Az összes elszámolható költség maximum 3 %-a az alábbi címeken:  

- Projekt-előkészítési költségek (pályázati dokumentáció összeállítása) 

- közbeszerzési eljárások lefolytatása (dokumentáció összeállítása, tanácsadói 

tevékenység, eljárás díja) 
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- Projektmenedzsment költsége  

- Hatósági eljárási díjak 

- Tájékoztatás és nyilvánosság költségei 

- Eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség  

 

A pályázat keretében rézsű zúzó és faaprító beszerzését tervezzük, melynek költsége a bekért 

árajánlat alapján 4 millió forint.  

Javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy a pályázatot a Magyar Falu Program keretében 

„Kommunális eszköz beszerzése” című alprogramra nyújtsa be. 

 

A támogatási igény előkészítésére a pályázat elkészítésére és benyújtására a Lantay 

Projektiroda Kft. Lantay Andrienn (8313 Balatongyörök, Kilátó utca 2.) bruttó 50.000 Ft 

összegű ajánlatot adott. 

A támogatási elszámolására a Lantay Projektiroda Kft. Lantay Andrienn (8313 Balatongyörök, 

Kilátó utca 2.) bruttó 150.000 Ft összegű ajánlatot adott. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. 

napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  

Kérem az előterjesztést áttanulmányozni és a döntésre javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

1. HATÁROZATI JAVASLAT 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2021. (VI. …) Kt. határozata 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye 

kikérésével a következő döntést hozom: 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester 

pályázatot nyújt be az MFP-KOEB/2021 kódszámú a Magyar Falu Program keretében 

„Kommunális eszköz beszerzése” című alprogramra az alábbiak szerint:  

A pályázati cél megjelölése: az önkormányzatok számára olyan új eszközök, gépek, 

munkagépek beszerzése, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő 

karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, 

gondozásához, a településtisztasági szolgáltatásokhoz, valamint a köztisztasági 

szolgáltatásokhoz. 

 

A projekt megvalósításának tervezett összköltsége bruttó 4.000.000 Ft, saját forrás biztosítása 

nélkül. 

A polgármester a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megteszi, és a Képviselő-

testületet tájékoztatja a megtett intézkedésekről és a szerződés aláírásáról. 

Határidő: 2021. június 11. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
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2. HATÁROZATI JAVASLAT 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének      /2021. (VI. …) Kt. határozata 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye 

kikérésével a következő döntést hozom: 

 

1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a 

Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” című MFP-KOEB/2021 

kódszámú pályázat elkészítésével és benyújtásával és az ahhoz szükséges feladatok ellátásával 

Lantay Projektiroda Kft. Lantay Andrienn (8313 Balatongyörök, Kilátó utca 2.) bízza meg 

bruttó 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint összköltséggel a 2021. évi költségvetési tartalék terhére. 

 

2. Sikeres pályázat esetén a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a Lantay Projektiroda 

Kft. Lantay Andrienn (8313 Balatongyörök, Kilátó utca 2.) bízza meg bruttó 150.000 Ft, azaz 

Egyszázötvenezer forint összegben a pályázati támogatás terhére.  

A polgármester gondoskodik a szerződés aláírásáról. 

Határidő: 2021. június 11.  

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

 

Hegymagas, 2021. június 1.       

 

 

Gyurka Miklósné  

               polgármester 


