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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2017. január 10-ei nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  Településfejlesztési beruházások támogatására benyújtandó 

pályázat elfogadására javaslat 
 

Előterjesztő: Tóth Csaba  polgármester 
 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
Jóna Bernadett igazgatási előadó 

 
Meghívottak: 

- 
 

 
Döntéshozatal: 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség kell!  

 
 
                               
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás 
terhére pályázatot hirdet a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található településfejlesztési 
beruházások támogatására. 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat 
tulajdonát képező 090/16. és 093. hrsz.-ú területeken kialakításra kerülő „Zöldsétány a 
kéktúrán” című projekt érdekében.  
 
A pályázat célja a települési zöldterületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása, a 
település turisztikai arculatának javítása érdekében települési zöldterületek kialakítása, 
fejlesztése. 
 
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke a projekt 
elszámolható összköltségének 70 %-a. Biztosítandó saját erő mértéke a beruházási költség 30 
%-a. 
 
A sétány létrehozásának beruházási költsége 6.656.751 Ft, az igényelt támogatás összege 
4.659.725 Ft, az önkormányzat által biztosított saját erő összege 1.997.026 Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és 
véleményezni.  
 
 
 
 
 



                                   H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T 
 
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat pályázatot kíván 
benyújtani a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt 
„Településfejlesztési beruházások támogatása” elnevezésű 
pályázatra. 
A fejlesztés helyszíne az önkormányzat tulajdonát képező, 
090/16. és 093. hrsz. terület, amelyen áthalad az országos 
Kéktúra, településünkön átvezető szakasza. 
 
A pályázat célja a települési zöldterületek 
kialakításának, rehabilitációjának támogatása. 
 
A beruházás megvalósítására az alábbi árajánlatokat 
küldték meg az önkormányzat részére:  
 
1) NYÍRŐ-BOGNÁR KÁROLY építési vállalkozó (8319 
Lesenceistvánd, Kossuth u. 162., nyilvántartási szám: 
5714525) 
Az árajánlat bruttó összege: 6.656.751 Ft, azaz Hatmillió 
hatszázötvenhatezer hétszázötvenegy Ft 
 
2) SÁFÁR-BAU KFT. (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 
15., MüE-É-1-19-0382) 
Az árajánlat bruttó összege: 7.183.742 Ft, azaz Hétmillió 
egyszáznyolcvanháromezer hétszáznegyvenkettő Ft 
 
3) MERSE LAJOS kőműves (8284 Nemesgulács, Simon 
I. ltp. 6/6., adószám: 54263493-1-39) 
Az árajánlat bruttó összege: 6.927.494 Ft, azaz Hatmillió 
kilencszázhuszonhétezer négyszázkilencvennégy Ft 
 
A képviselő-testület az önkormányzathoz benyújtott 
három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot, Nyírő-
Bognár Károly építési vállalkozó (8319 Lesenceistvánd, 
Kossuth u. 162., nyilvántartási szám: 5714525) 6.656.751 
Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 
 
Vállalt önerő összege: 1.997.026 Ft (30%) 
Igényelt BFT támogatás: 4.659.725 Ft (70%) 
Beruházás összköltsége bruttó: 6.656.751 Ft 
 
A képviselő-testület az 1.997.026 Ft önerőt a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
beruházást a megvalósulásától számított legalább 3 év 
időtartamig üzemelteti és fenntartja. 



 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Felelős: Tóth Csaba polgármester  

   Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Lesenceistvánd, 2017. január 9. 
 
 
                                                                                 Tóth Csaba  
                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 


