
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/171-92/2022.    

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 18-án tartandó 
rendkívüli ülésére a JAMK költségvetési pótigénye tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója Szabó Zsolt Szilveszter költségvetési 
pótigénnyel fordult a képviselő-testülethez. A kérelem jelen előterjesztés 1. melléklete.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a kérelmet megvitatni szíveskedjenek és az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek:

Határozati javaslat:
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  JAMK  költségvetési
pótigényét jóváhagyja, a 2022. évi költségvetés tartalékalap terhére további 2,9 millió + Áfa
összeget az intézmény költségvetése számára biztosítja.

Gyenesdiás, 2022. július 12.

  Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


 

 

 

  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által indított „Két önkormányzati utca felújítása 

Gyenesdiáson” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

bírálóbizottságának munkájáról (harmadik bírálati ülés) 

 

 

Kezdő időpont: 2022. július 15. 10 óra 00 perc 

 

Helyszín: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 8315 Gyenesdiás 

Kossuth L. u. 97. 

 

A Bírálóbizottság ülésén jelenlévők névsorát a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.   

 

A Bírálóbizottság ülését levezette: dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

aki megállapította, hogy valamennyi bizottsági tag jelen van, a Bírálóbizottság határozatképes. Ezt 

követően a Bírálóbizottság tagjai egyenként elkészítették, majd ismertették a Kbt. 69.§ (4) 

bekezdése szerint igazolás benyújtására felszólított ajánlattevőről (Horváth-Ép Kft. és Fischer Trade 

2011 Kft.) szóló döntési javaslataikat, és egyhangúan a következőket állapították meg: 

 

I. A Horváth-Ép Kft. határidőben benyújtotta az előírt - az ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) 

alpontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményre vonatkozó - igazolásait, 

amelyek tartalmukat tekintve mindenben megfelelnek az ajánlati felhívásban foglaltaknak. Az 

ajánlatban már eredetileg szereplő, illetve a benyújtott igazolások alapján megállapítható, hogy az 

ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt összes alkalmassági feltételnek. 

 

II. A Fischer Trade 2011 Kft. határidőben benyújtotta az előírt - az ajánlati felhívás III.1.1) pont 

M2.) alpontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményre vonatkozó - igazolásait, 

amelyek tartalmukat tekintve mindenben megfelelnek az ajánlati felhívásban foglaltaknak. Az 

ajánlatban már eredetileg szereplő, illetve a benyújtott igazolások alapján megállapítható, hogy az 

ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt összes alkalmassági feltételnek. 

 

III. A Horváth-Ép Kft. ajánlata érvényes. (1 - Az Iparosok útja kopóréteg felújítása.) 

 

IV. A Fischer Trade 2011 Kft. ajánlata érvényes. (2 - A Malom utca kopóréteg felújítása.) 

  

A Bíráló Bizottság az eljárás nyerteseként az 1. rész - Az Iparosok útja kopóréteg felújítása 

tekintetében a Horváth-Ép Kft-t. javasolja kihirdetni. 

 

A Bíráló Bizottság az eljárás nyerteseként a 2. rész - A Malom utca kopóréteg felújítása 

tekintetében a Fischer Trade 2011 Kft. javasolja kihirdetni. 

 

Az ülés végén dr. Géczi József kijelentette, hogy az ajánlatkérői döntést követően ajánlatkérő az 

eljárás eredményét tartalmazó összegezést az EKR-ben küldi meg az ajánlattevők részére. 

 

A döntési javaslatok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

A jegyzőkönyvet készítette: dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.  

 



 

 

 

A jegyzőkönyvet felolvasás és egyeztetés után az alábbi hitelesítők saját kezűleg aláírták: 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

 

        Gréci József 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által indított „Két önkormányzati utca felújítása 

Gyenesdiáson” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás során 

 

 

Bírálóbizottsági tag megnevezése: dr. Géczi József 

 

1. rész - Az Iparosok útja kopóréteg felújítása 

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívást követően a Horváth-Ép Kft. határidőben benyújtotta az 

előírt - az ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

követelményre vonatkozó – igazolásait. Az ajánlatban már eredetileg szereplő, illetve a benyújtott 

igazolások alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt összes 

alkalmassági feltételnek. 

 

2. rész - A Malom utca kopóréteg felújítása 

II. A Fischer Trade 2011 Kft. határidőben benyújtotta az előírt - az ajánlati felhívás III.1.1) pont 

M2.) alpontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményre vonatkozó - igazolásait, 

amelyek tartalmukat tekintve mindenben megfelelnek az ajánlati felhívásban foglaltaknak. Az 

ajánlatban már eredetileg szereplő, illetve a benyújtott igazolások alapján megállapítható, hogy az 

ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt összes alkalmassági feltételnek. 

 

Mindez azt jelenti, hogy a Horváth-Ép Kft. (1. rész) és a Fischer Trade 2011 Kft. (2. rész) ajánlata 

érvényes. 

 

Javaslom, hogy ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményessé és az eljárás nyerteseként az 1. rész 

tekintetében hirdesse ki a Horváth-Ép Kft.-t. 

 

Javaslom, hogy ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményessé és az eljárás nyerteseként a 2. rész 

tekintetében hirdesse ki a Fischer Trade 2011 Kft.-t. 

 

Kelt: Gyenesdiás, 2022. július 15. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

     Aláírás 



 

 

 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által indított „Két önkormányzati utca felújítása 

Gyenesdiáson” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás során 

 

 

Bírálóbizottsági tag megnevezése: Peczeli Zoltán 

 

1. rész - Az Iparosok útja kopóréteg felújítása 

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívást követően a Horváth-Ép Kft. határidőben benyújtotta az 

előírt - az ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

követelményre vonatkozó – igazolásait. Az ajánlatban már eredetileg szereplő, illetve a benyújtott 

igazolások alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt összes 

alkalmassági feltételnek. 

 

2. rész - A Malom utca kopóréteg felújítása 

II. A Fischer Trade 2011 Kft. határidőben benyújtotta az előírt - az ajánlati felhívás III.1.1) pont 

M2.) alpontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményre vonatkozó - igazolásait, 

amelyek tartalmukat tekintve mindenben megfelelnek az ajánlati felhívásban foglaltaknak. Az 

ajánlatban már eredetileg szereplő, illetve a benyújtott igazolások alapján megállapítható, hogy az 

ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt összes alkalmassági feltételnek. 

 

Mindez azt jelenti, hogy a Horváth-Ép Kft. (1. rész) és a Fischer Trade 2011 Kft. (2. rész) ajánlata 

érvényes. 

 

Javaslom, hogy ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményessé és az eljárás nyerteseként az 1. rész 

tekintetében hirdesse ki a Horváth-Ép Kft.-t. 

 

Javaslom, hogy ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményessé és az eljárás nyerteseként a 2. rész 

tekintetében hirdesse ki a Fischer Trade 2011 Kft.-t. 

 

Kelt: Gyenesdiás, 2022. július 15. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

     Aláírás 



 

 

 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által indított „Két önkormányzati utca felújítása 

Gyenesdiáson” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás során 

 

 

Bírálóbizottsági tag megnevezése: Bán Tímea 

 

1. rész - Az Iparosok útja kopóréteg felújítása 

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívást követően a Horváth-Ép Kft. határidőben benyújtotta az 

előírt - az ajánlati felhívás III.1.3) pont M2.) alpontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

követelményre vonatkozó – igazolásait. Az ajánlatban már eredetileg szereplő, illetve a benyújtott 

igazolások alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt összes 

alkalmassági feltételnek. 

 

2. rész - A Malom utca kopóréteg felújítása 

II. A Fischer Trade 2011 Kft. határidőben benyújtotta az előírt - az ajánlati felhívás III.1.1) pont 

M2.) alpontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményre vonatkozó - igazolásait, 

amelyek tartalmukat tekintve mindenben megfelelnek az ajánlati felhívásban foglaltaknak. Az 

ajánlatban már eredetileg szereplő, illetve a benyújtott igazolások alapján megállapítható, hogy az 

ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt összes alkalmassági feltételnek. 

 

Mindez azt jelenti, hogy a Horváth-Ép Kft. (1. rész) és a Fischer Trade 2011 Kft. (2. rész) ajánlata 

érvényes. 

 

Javaslom, hogy ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményessé és az eljárás nyerteseként az 1. rész 

tekintetében hirdesse ki a Horváth-Ép Kft.-t. 

 

Javaslom, hogy ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményessé és az eljárás nyerteseként a 2. rész 

tekintetében hirdesse ki a Fischer Trade 2011 Kft.-t. 

 

Kelt: Gyenesdiás, 2022. július 15. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

     Aláírás 

 



 

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
8315 – Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.   

Tel: 83/314-507, E- mail:gyenesdiaskultura@gmail.hu  
 

 
 

 

 
 

Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testülete 
Gyenesdiás 
Kossuth L. u. 97. 
8315       

Tárgy: Testületi előterjesztés a JAMK költségvetési pótigény tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeretnénk támogatásukat és jóváhagyásukat kérni az alább részletezendő kérdésben. 
 
A költségvetés készítésekor 10-15%-os mértékű inflációval terveztünk a 2022-es gazdasági évre. A 
piac azonban rendkívül sok szektort (tulajdonképpen a világ szinte összes gazdasággal így-úgy 
összefonódó ágazatát), sőt, egyes részterületeket még erősebben és kedvezőtlenebbül érint. A 
vásárolt szolgáltatásaink egy részénél nem ritka a 70-100 %-os áremelkedés sem, és a folyamat 
nemhogy leállt volna, tovább gyorsul a forint gyengélkedése pedig tovább katalizálja ezt a tendenciát. 
A kedvezőtlen világgazdasági folyamatok több teljes szektort (fellépők, biztonságtechika, 
hatóságokkal szembeni megfelelés, technikai háttér, iparági, nyersanyag, -üzemanyag, -alkatrész-
ellátottság, stb. Ez előre nem látható körülményként jelentkezik intézményünknél. A szolgáltatók is 
nehezebb gazdasági helyzetbe kerültek a kormányintézkedések és a beszerzési árak, illetve 
fenntartási kiadások fokozott emelkedése miatt. Ezt többnyire természetesen tovább hárítják a 
megrendelők felé, így szembesültünk a fenti árszínvonal emelésekkel, mely a rendezvényeink – 
különösen a főszezon eseményeit érintő – lebonyolításával kapcsolatosan merül fel. 
 
Nehezítő tényező, hogy az idei évben több – tavaly elnyert – pályázati forrástól idén elestünk, nem 
pályázhattunk, vagy ki sem írták az adott altémában a pályázatokat. Arra törekszem azonban, hogy az 
említett költség terheket a másik oldalon enyhíteni próbáljuk. 
Egyfelől rendezvényeink árusokra vonatkozó helybérletének összegét idén emeltük, és a tavalyi év 
sikerei, részvételi számai miatt több árus is jelentkezett, így nagyságrendileg nagyobb bevétel 
várható, és a terembérlés tekintetében is bevételnövekedés várható, illetve a belépőjegyes 
rendezvényeink bevétele is efelé mutat. 
Másfelől törekszem néhány nagyobb vállalkozóval, céggel egyfajta szponzorációs együttműködés 
kialakítására – még lehet, hogy az idei évben, nagyobb eséllyel 2023-ban. 
 
Amennyiben a testület ezt nem tartja elfogadhatónak, úgy két másik út lehetséges: 
1.)    Amennyiben a 2022-es rendezvénynaptár minden eseményéhez ragaszkodunk, a JAMK 
intézménye költségvetési pótigényre tart igényt, mely előreláthatólag 2,9 M Ft+ÁFA összegű azaz 
3,683 M Ft összegű. 
2.)    A tervezett rendezvények közül az őszi-téli időszak nagy része a takarékoskodás áldozatául esne 
Ezek elmaradása illetve rövidített megrendezése által illetve intézmények belüli 
költségátcsoportosításokkal – ha nem is teljesen, de nagyrészt – elkerülhető a túlköltés. 
 
Az előterjesztés tárgyalásához kötődően vagy akár egy közeli alkalommal szeretettel invitálom a 
Tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy az Új Művelődési Ház és Melegítőkonyha épületrészének 
bejárására! Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy kérésemet támogatni szíveskedjenek! 
 
Kelt: Gyenesdiás, 2022. június 27. 

Köszönettel: 
 

………………………………………… 
Szabó Zsolt Szilveszter, igazgató 

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

 

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.hu
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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 702288158Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyenesdias.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 83312737Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Gyenesdiás Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Két önkormányzati utca felújítása Gyenesdiáson.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000819242022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 15734491220

Kossuth Lajos Utca 97 89

Gyenesdiás HU223 8315

Lantay Ákos

lantay.akos@aldc.hu +36 703762388

Dr. Géczi József egyéni vállalkozó felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

60028301226

Malom Utca 16/B.

Szeged HU333 6723

Géczi József

drjoci76@gmail.com
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IV. szakasz: Eljárás

107

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Két önkormányzati utca felújítása Gyenesdiáson. 
 
1. rész: Az Iparosok útja kopóréteg felújítása: 
 
A tervezéssel érintett útszakasz aszfalt burkolattal ellátott, azonban a burkolat repedezett, kátyús, így felújításra szorul. 
 
- a felújítandó út hossza: 333,38 m 
- a burkolat szélessége: átlag 4,0 m 
- a padka mindkét oldalon 1,0 m széles mart aszfalt 
 
A beruházás nem építési engedély köteles. 
 
2. rész: A Malom utca kopóréteg felújítása: 
 
A tervezéssel érintett útszakasz aszfalt burkolattal ellátott, azonban a burkolat repedezett, kátyús, így felújításra szorul. 
 
- a felújítandó út hossza: 145,87 m 
- a burkolat szélessége: átlag 2,7 m 
- a padka mindkét oldalon 0,5 m széles mart aszfalt 
 
A beruházás nem építési engedély köteles.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Két önkormányzati utca felújítása Gyenesdiáson.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész (nemzeti eljárásrend), XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

925SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

976.20Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági 
követelményeknek megfelelt. Nettó ajánlati ár: 11.825.122,- Ft; Vállalt jótállási idő: 24 hónap; Műszaki segítségnyújtás - 
rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági 
követelményeknek megfelelt. Nettó ajánlati ár: 12.240.132,- Ft; Vállalt jótállási idő: 48 hónap; Műszaki segítségnyújtás - 
rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra.

10496934220Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft., Magyarország 8360 Keszthely, Sömögyei Út 1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Az Iparosok útja kopóréteg felújítása.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Igen
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1.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 5. alpontja szerint: „Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban 
és a dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozatot - beleértve a Felolvasólapot is - megfelelően kitöltve.” Ezzel szemben az 
ajánlat a közbeszerzés egyik része esetében sem tartalmazza a 
-        „Nyilatkozat a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről” és a 
-        „Nyilatkozat felelősségbiztosításról” 
tárgyú nyilatkozatokat (ajánlattételi dokumentáció 2-3. számú mellékletei). 
 
2.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 6. alpontja szerint: „Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró 
személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-
mintájának másolatát.” Ezzel szemben az ajánlat a közbeszerzés egyik része esetében sem tartalmazza a cégjegyzésre jogosult 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

24120638220TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8360 Keszthely, Pajta 
alja Út 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 12.240.132,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

10496934220Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft., Magyarország 8360 Keszthely, Sömögyei Út 1

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok 
részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly 
módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris arányban csökken.  
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági 
követelményeknek megfelelt. Nettó ajánlati ár: 6.479.294,- Ft; Vállalt jótállási idő: 48 hónap; Műszaki segítségnyújtás - 
rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági 
követelményeknek megfelelt. Nettó ajánlati ár: 5.728.815,- Ft; Vállalt jótállási idő: 48 hónap; Műszaki segítségnyújtás - 
rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra.

10496934220Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft., Magyarország 8360 Keszthely, Sömögyei Út 1

Ajánlattevő az előírt műszaki, illetve szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági 
követelményeknek megfelelt. Nettó ajánlati ár: 5.626.500,- Ft; Vállalt jótállási idő: 48 hónap; Műszaki segítségnyújtás - 
rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 12 óra.

23577893210Fischer Trade 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3352 Feldebrő, Vörösmarty 
Mihály Út 25.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - A Malom utca kopóréteg felújítása.Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A közbeszerzés 1. része esetében ajánlatkérő 2022. június 28-án a Kbt. 71.§ (11) bekezdése alapján számítási hiba javítására 
hívta fel ajánlattevőt, mivel az ajánlattevő által beárazott költségvetés egyik tétele esetében az „Anyag összesen” rovatban 
szereplő összeg számszakilag hibás. A számítási hiba az értékelésre kiható. Ajánlattevő a számítási hiba javítását nem 
teljesítette.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

23577893210Fischer Trade 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3352 Feldebrő, Vörösmarty 
Mihály Út 25.

képviselő aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-
mintájának másolatát. 
 
3.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 9. alpontja szerint: „Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre 
vonatkozó beárazott tételes költségvetést, amely szakmai ajánlatnak minősül. A költségvetést "excel" formátumban, valamint 
„pdf” formátumban, cégszerűen aláírva kell benyújtani.” Ezzel szemben a közbeszerzés mindkettő része esetében az ajánlatban 
egyrészt nem szerepel az "excel" formátumú költségvetés, másrészt a „pdf” formátumú költségvetés nincs aláírva. 
 
Ajánlattevő a fentiekre vonatkozóan ajánlatkérő által előírt hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette.

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 5.626.500,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat.

23577893210Fischer Trade 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3352 Feldebrő, Vörösmarty Mihály Út 
25.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok 
részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly 
módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris arányban csökken.  
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A 
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

907.60SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

987.40Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.

Szöveges értékelés:

1000Fischer Trade 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság



EKR000819242022

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.07.15Lejárata:2022.07.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

1.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 5. alpontja szerint: „Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban 
és a dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozatot - beleértve a Felolvasólapot is - megfelelően kitöltve.” Ezzel szemben az 
ajánlat a közbeszerzés egyik része esetében sem tartalmazza a 
-        „Nyilatkozat a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről” és a 
-        „Nyilatkozat felelősségbiztosításról” 
tárgyú nyilatkozatokat (ajánlattételi dokumentáció 2-3. számú mellékletei). 
 
2.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 6. alpontja szerint: „Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró 
személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-
mintájának másolatát.” Ezzel szemben az ajánlat a közbeszerzés egyik része esetében sem tartalmazza a cégjegyzésre jogosult 
képviselő aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-
mintájának másolatát. 
 
3.        Az ajánlati felhívás VI.3.9) pont (További információk) 9. alpontja szerint: „Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre 
vonatkozó beárazott tételes költségvetést, amely szakmai ajánlatnak minősül. A költségvetést "excel" formátumban, valamint 
„pdf” formátumban, cégszerűen aláírva kell benyújtani.” Ezzel szemben a közbeszerzés mindkettő része esetében az ajánlatban 
egyrészt nem szerepel az "excel" formátumú költségvetés, másrészt a „pdf” formátumú költségvetés nincs aláírva. 
 
Ajánlattevő a fentiekre vonatkozóan ajánlatkérő által előírt hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

24120638220TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8360 Keszthely, Pajta 
alja Út 2.

2022.07.05

2022.07.05
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 



Kiegészítés (részletezés) a pótköltségvetési előterjesztéshez 
(Nem minden tétel pontos, különösen a bevételi oldal) 

Tétel Eltérés összege 

Kiadás 

Nagyrendezvények technikai háttérbiztosításának 
drágulása miatti többletköltség: 
- Hang- és fénytechnika, színpadtechnika 

 
 

1,69 M Ft 

Fellépők drágulása árajánlat-adás és szerződéskötés 
között (egész évre levetítve) 

1,533 M Ft 

Nem tervezett kiadások, nem várt költségek  

Fafaragó Napok 0,5 M Ft 

Járulékos rendezvény költségek (biztonságtechnika, 
orvosi szolgálat, hirdetések drágulása, alapanyagok, 
beszerzési költségek) 

2,62 M Ft 

Bevételek 

Tervezett jegybevétel 3,08 M Ft (A korábbiévekben: 0 Ft, 
eddig: 1 M Ft) 

Új Művelődési ház nagytermének bérléséből várható 
bevétel 

300-400. 000 Ft (de ezzel még nem 
terveztünk) 

Nyári rendezvények tervezett bevételei 1,1 M Ft, eddig: 0 Ft) 

Bornapok LEADER pályázata 2,66 M Ft – ezzel számolunk 

Hiányzó/igényelt összeg összesen Ha a bevételeket nem nézzük (kivéve 
Bornapok LEADER): 

3,683 M Ft 

 



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületének 2022. július  18-án tartandó
ülésére a Gyenesdiási Borfesztivál megvalósításával kapcsolatban.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata LEADER pályázati  forrásból a József Attila
Művelődési Ház közreműködésével valósította meg a Gyenesdiási Borfesztivált. 
A pályázati támogatás utófinanszírozásban valósul meg. 
A József  Attila  Művelődési  Ház a  teljesítést  követő 8 napos határidővel  Vonyarcvashegy
Nagyközség Önkormányzata felé számlát állít ki a rendezvény megvalósulásáról.
Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  a  rendezvény  megvalósulása  és  kifizetése  végett
2.666.000 Ft államháztartáson belüli pénzeszköz átadást végez Vonyarcvashegy Nagyközség
Önkormányzata felé, hogy a József Attila Művelődési Ház által kiállított számla kifizethető
legyen.  A sikeres  pályázati  elszámolást  követően,  várhatóan 2022. őszén Vonyarcvashegy
Nagyközség  Önkormányzata  visszautalja  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatának  az
összeget. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  2.666.000  Ft  előleget  biztosít  Vonyarcvashegy
Nagyközség Önkormányzata részére a gyenesdiási borfesztivál rendezvény megvalósítására,
mely a sikeres pályázati elszámolás után jóváírásra kerül a pályázati támogatásból. 

Gyenesdiás, 2022. július 18.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 171-93/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  július  18.  napján
tartandó rendkívüli ülésére a Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó
termék-  és  infrastruktúrafejlesztés  Iparosok  útja  és  Malom  utca  aszfaltozási
munkálatai” közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Festetics  örökség  bemutatását  és  hálózatba  kapcsolását  célzó  termék-  és
infrastruktúrafejlesztés Iparosok útja és Malom utca aszfaltozási munkálatai c. projekt
keretén belül megvalósítani kívánt aszfaltozási munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást
került meghirdetésre.

A  közbeszerzési  eljárás  fajtája:  Nemzeti  Kbt.  112.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  Nyílt  eljárás
(hirdetménnyel induló)
A közbeszerzési eljárásról:
1. rész: Az Iparosok útja kopóréteg felújítása:
A tervezéssel  érintett  útszakasz  aszfalt  burkolattal  ellátott,  azonban  a  burkolat  repedezett,
kátyús, így felújításra szorul.
- a felújítandó út hossza: 333,38 m
- a burkolat szélessége: átlag 4,0 m
- a padka mindkét oldalon 1,0 m széles mart aszfalt
A beruházás nem építési engedély köteles.
2. rész: A Malom utca kopóréteg felújítása:
A tervezéssel  érintett  útszakasz  aszfalt  burkolattal  ellátott,  azonban  a  burkolat  repedezett,
kátyús, így felújításra szorul.
- a felújítandó út hossza: 145,87 m
- a burkolat szélessége: átlag 2,7 m
- a padka mindkét oldalon 0,5 m széles mart aszfalt
A beruházás nem építési engedély köteles.

Az eljárásra a beérkezett ajánlatokat a Bírálóbizottság a 2022.július 15. napján tartott ülésén
értékelte  (az  előterjesztés  melléklete  az  erről  készült  jegyzőkönyv,  döntési  javaslat,  a
közbeszerzési eljárás összegzése).
            
A mellékletben  részletezettek  szerint  a  beérkezett  ajánlatok  értékelését  követően a  Bíráló
Bizottság  az  értékelési  részszempontok  tekintetében  legkedvezőbb  ajánlattevőt  javasolja
nyertes ajánlattevőnek kihirdetni:

- az  Iparosok  útja  esetén  a  Horváth-Ép  Közmű-  Út-  és  Mélyépítő  Kft.-t  (8360
Keszthely, Sömögyei út 1.) 

- a Malom utca esetén a Fischer Trade 2011. Kft.

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


A  projekt  megvalósításához  szükséges  teljes  költség  a  pályázat  révén  a  költségvetésben
rendelkezésre áll. 

A közbeszerzésekről  szóló 2015. évi CXLIII.  törvény 27. § (5) bekezdése szerint testületi
döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Két  önkormányzati
utca felújítása Gyenesdiáson” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b)
pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 2022. július 15-i ülésén
kelt döntési javaslatát elfogadva az alábbi eljárást lezáró döntést hozza meg:

2. A képviselő-testület  a  lefolytatott  közbeszerzési  eljárást  eredményesnek nyilvánítja  az
alábbiak szerint:
2.1. Iparosok útja kopóréteg felújítása:

A nyertes ajánlattevő: 
Ajánlattevő neve: Horváth-Ép Közmű-Út- és Mélyépítő Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.
Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 12.240.132,- HUF
Ajánlattevő  ajánlata  érvényes  és  ajánlata  az  értékelési  részszempontok
tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. 

2.2. Malom utca kopóréteg felújítása
A nyertes ajánlattevő: 
Ajánlattevő neve: Fischer Trade 2011 Kft.
Székhelye: 3352 Feldebrő, Vörösmarty Mihály út 25.
Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 5.626.500,- HUF
Ajánlattevő  ajánlata  érvényes  és  ajánlata  az  értékelési  részszempontok
tekintetében legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. 

3. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződések
aláírására.

Gyenesdiás, 2022. július 16.

Gál Lajos
          polgármester

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1500143.TV?tkertip=4&tsearch=n%25c3%25a9v*&page_to=-1#ws3


GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületének 2022. július  18-án tartandó
ülésére a LEADER VP6-19.2.1.-42-9-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott Diási
Históriás Napok - 2022 című pályázatról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-42-9-21 számú
"Válaszd a hazait!"  - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért  című pályázati
felhívásra.

A pályázat tárgya: Diási Históriás Napok – 2022 című rendezvény lebonyolítása
A támogatási  összeg 8 millió  forint,  mely utófinanszírozásban valósul meg.  Így a projekt
megvalósítása érdekében 8 millió forint előleg biztosítása szükséges Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata részéről. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  8 millió  forint  előleget  biztosít  a Diási  Históriás
Napok című rendezvény megvalósítására, mely a sikeres pályázati elszámolás után jóváírásra
kerül a pályázati támogatásból. 

Gyenesdiás, 2022. július 18.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületének 2022. július  18-án tartandó
ülésére a LEADER VP6-19.2.1.-42-9-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott XIII.
Festetics Vágta című pályázatról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A József Attila Művelődési Ház pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-42-9-21 számú "Válaszd
a hazait!" - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért című pályázati felhívásra.

A pályázat tárgy: XII. Festetics Vágta című rendezvény lebonyolítása
A  támogatási  összeg  8  millió  forint,  mely  utófinanszírozásban  valósul  meg.  A  rendezvény
megvalósítására a Művelődési Háznak 3,8 millió forint áll rendelkezésre, a fennmaradó
4,2 millió forintot előlegként Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata biztosítaná, mely
a  sikeres  pályázati  elszámolást  követően  visszautalásra  kerülne  az  Önkormányzat
részére. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  4,2  millió  forint  előleget  biztosít  a  József  Attila
Művelődési Ház részére a XIII. Festetics Vágta című rendezvény megvalósítása érdekében,
mely  a  sikeres  pályázati  elszámolás  után  visszautalásra  kerül  Gyenesdiás  Nagyközség
Önkormányzata részére. 

Gyenesdiás, 2022. július 18.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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