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ELŐTERJESZTÉS 2. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2022. április 27-i ülésére
Tárgy: Döntés a Magyar Falu Program keretében a „Közösségi terek fejlesztése” című és
MFP-ÖTIK/2022/5 kódszámú nyertes pályázat kapcsán fizetendő sikerdíj elfogadásáról
Melléklet: Árajánlat pályázat írásra
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2022. január 24-i testületi ülésén a 12/2022.(I. 24.) képviselő-testületi
határozatával elfogadta Soltész Tünde árajánlatát a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Közösségi terek fejlesztése” című alprogramban kiírt pályázat megírására. Az ajánlatban a
pályázat írásra 140 000.- Ft + Áfa, továbbá a sikerdíjra az elnyert támogatás 1,9%-a + Áfa összeg
szerepelt. A pályázat beadása megtörtént, és a pozitív elbírálást követően a pályázatunk a népház
tetőterének beépítésére 34 976 887.- Ft összegű 100% támogatású, vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A pályázatírásra hozott 12/2022.(I. 24.) képviselő-testületi határozatból kimaradt a sikerdíj
elfogadása, ezért ennek elfogadásáról határozatot kell hoznunk. A támogatás összege már ismert:
34 976 887.- Ft, így ennek alapján a sikerdíj összege 664 561.- Ft + Áfa, mindösszesen 843 992.- Ft
összeget tesz ki.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg, és döntsön a napirenddel
kapcsolatban a határozati javaslatok szerint.
Vászoly, 2022. április 22.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2022.(IV. 27.) képviselő-testületi határozat
Vászoly Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Magyar Falu Program
keretében a „Közösségi terek fejlesztése” című és MFP-ÖTIK/2022/5 kódszámú
nyertes pályázat kapcsán fizetendő sikerdíj elfogadásáról” című napirendet és a
következő döntést hozta:
1./ Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Magyar Falu Program keretében kiírt MFP-ÖTIK/2022/5 kódszámú pályázat megírására
megbízott Soltész Tünde egyéni vállalkozó (8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 42.
adószáma: 62998987-2-39) jogosult a benyújtott árajánlata alapján 664 561.- Ft + Áfa,
azaz mindösszesen bruttó 843 992.- Ft sikerdíjra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e határozatban foglaltak
szerint a sikerdíjról szóló szerződést aláírja, és a sikerdíj összegét a pályázatíró részére e
szerződés alapján kifizesse.
3./ A sikerdíj 843 992.- Ft összegének fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat
2022. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
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