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Nagylózs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

2013. október 30 -án  17órai  kezdettel tartandó rendkívüli testületi ülésre 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

 

 

1. Napirendi pont 

Ügyesen Egyesület (Székhely: 9482 Nagylózs, Arany J. u. 2.) Falumegújításra és – 

fejlesztésre benyújtásra kerülő pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző 

 

 
 

 

Nagylózs, 2013. október 25. 

 

                                                           

                        Üdvözlettel:               

 

 

 

 

            Tóthné Szigeti Éva 

                         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Napirendi pont 

 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 

 

Tárgy: Ügyesen Egyesület Falumegújításra és – fejlesztésre benyújtásra kerülő pályázatának 

támogatása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testületet 2012. október 17-i ülésen az Ügyesen Egyesület által benyújtott 

pályázatról tájékoztattam, mely alapján a testület támogatta az egyesület pályázati 

elképzeléseit melyről az alábbi döntéseket hozta. 

 

 

105/2012. (X.17.) Kt. határozata 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyesen Egyesület (Székhely: 9482 

Nagylózs, Arany J. u. 2.) Falumegújításra és – fejlesztésre benyújtásra kerülő pályázatát 

támogatja.  

Az egyesület által tervezett fejlesztési elképzelésekkel – melyek az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanokon kerülnek megvalósításra egyetért.  

Ügyesen Egyesület, mint támogatott  rendelkezésre bocsátja a fejlesztések megvalósulása 

céljából a nagylózsi: 242, 111/3, 356 hrsz-ú ingatlanokat.  

A fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad  és  szabad bejárást  biztosít az 

ingatlanokra   a nyertes pályázat megvalósítása során. 

A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően, az 5 éves fenntartási idő 

betartásában a kedvezményezetett  nem akadályozza. 

Meghatalmazza Pintér József alpolgármestert, hogy fenti döntések eredményeként keletkező 

iratok – pl. Megállapodások – aláírására. 

Felelős: Pintér József – alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

106/2012. (X.17.) Kt. határozata 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyesen Egyesület (Székhely: 9482 

Nagylózs, Arany J. u. 2.) Falumegújításra és – fejlesztésre benyújtásra kerülő pályázatát a 

105/2012. (X.17.) Kt. határozatban foglaltak szerint támogatja. 

Az önkormányzat a pályázat előkészítése során felmerülő költségek erejéig az egyesületet  

támogatásban részesíti. (pályázat írás és tervezés költsége) 

Nyertes pályázat esetén fenti, előzetes költségekre, a támogatás megérkezését követően az 

egyesületnek visszafizetési kötelezettsége van. 

A fejlesztések kivitelezése során, a számlák folyamatos kiegyenlítése céljából, az 

önkormányzat felhalmozási célú támogatási kölcsönben részesíti az egyesületet. 

Fenti vállalásokat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből biztosítja. 

Felelős: Pintér József – alpolgármester 

Határidő: azonnal 



 

Amint arról már a testületet tájékoztattuk az egyesület eredményesen pályázott, 100 %-os, 

önrész nélküli támogatás kapott pályázati céljainak megvalósítására. Az erről szóló 

támogatási határozatot 2013. június hóban vették át. Az elnyert támogatás összege:     Ft, mely 

…..Ft-al kevesebb, mint a pályázott összeg. 

 

A közös tárgyaláson a projektmenedzserrel valamint a kivitelezőkkel egyeztetve, lehetőséget 

látunk arra, hogy a csökkenő támogatási összegből megvalósuljanak a tervezett elképzelések, 

szinte változatlan műszaki tartalommal. 

 

242 hrsz ( óvodával szemben) – új játszótér, valamint sétány kialakítása, fásítás és parkosítás, 

padok, hirdető tábla, szemetes, kerékpártároló, kandeláber elhelyezése. 

111/3 hrsz   - régi játszótér egyes eszközeinek felújítása, új játszóeszközök ( köztük: mászó 

vár és drótkötél pálya ) beépítése. 

356 hrsz (sportpálya) labdafogó háló a kapuk mögé illetve 2 db cserepad felállítása. 

 

A Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint a kivitelezés két ütemben történik meg:  

( a támogatási összeg 10 %-át a támogatási határozat kézhezvételét követő 6 hónapon belül 

fel kell használni.) 

 

Az egyesület bemutatta a szerződés tervezetet, melyet Kuslits Péter egyéni vállalkozóval 

kötnének meg mint generál kivitelezővel, tudomásunk szerint a játszóeszközök és egyéb 

térelemek beépítését alvállalkozóként Dóra Vilmos ( Bezi székhelyű) fogja végezni. Az általa 

készített eszközökről már képes tájékoztatást adtunk.  

A generálkivitelező az építési munkát: 7 581 409,- Ft + ÁFA összegért végezné el. 

 

1. „Kivitelezési szakasz : 242 hrsz-ú sétány kivitelezési munkáinak elvégzése  a 92-es  

munkanem kivételével. (sétaút építése, fák beültetése, kandeláber földkábelének 

elhelyezése) 

 

Az 1. kivitelezési szakasz tárgyát képező munkák elvégzésének teljes ellenértékeként a felek

     

                                             1.973.585 - Ft + ÁFA, 

azaz egymilló – kilencszázhetvenháromezer – ötszáznyolcvanöt forint + ÁFA  

rögzített fix átalányárban állapodnak meg. 

 

Az 1. kivitelezési szakasz, kötelező érvényű elvégzésének határideje: 2013. december … 

 

2. Kivitelezési szakasz A teljes kivitelezés elvégzése – az 1. kivitelezési szakaszban 

elvégzett munkák kivételével -  az árazott költségvetésben foglaltaknak megfelelően. 

 

                                           5.607.824   - Ft + ÁFA, 

azaz ötmilló – hatszázhétezer – nyolcszázhuszonnégy forint + ÁFA  

rögzített fix átalányárban állapodnak meg. 

 

A kivitelezés végső, kötelező érvényű, kötbérterhes határideje: 2014. ……… 

 

 



 

Az egyesület elnöke – Hajtóné Gajda Rita - , kérte az önkormányzat támogatását a fenti 

határozatokban foglaltak szerint. E döntés megerősítése, kisebb módosítása szükséges a 

szerződés aláírását megelőzően. Az egyesületnél elnökváltásra került sor, mivel 

jogszabálysértő módon összeférhetetlenség állt volna fent, ha a polgármester és a támogatott 

egyesület elnöke ugyanaz a személy. Az összeférhetetlenség elkerülésére nem lett volna 

elégséges az, ha az alpolgármester képviseli ezen ügyekben az önkormányzatot. 

 

Határozati javaslat: 

 

……/2013. (X.17.) Kt. határozata 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyesen Egyesület (Székhely: 9482 

Nagylózs, Arany J. u. 2.) Falumegújításra és – fejlesztésre benyújtott nyertes pályázatának 

megvalósítását támogatja, a fejlesztési elképzelésekkel egyetért. 

 

Az Ügyesen Egyesület, mint támogatott  rendelkezésre bocsátja a fejlesztések megvalósulása 

céljából a nagylózsi: 242, 111/3, 356 hrsz-ú ingatlanokat.  A fejlesztés és az üzemeltetés során 

minden segítséget megad  és  szabad bejárást  biztosít a kivitelezők számára az ingatlanokra a  

pályázat megvalósítása során. 

A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően, az 5 éves fenntartási idő 

betartásában, a kedvezményezetett  nem akadályozza. 

 

Az önkormányzat által már megelőlegezett, a pályázat előkészítési időszakában kiegyenlített 

költségeket (pályázat írás és tervezés költsége) az egyesület köteles a támogatás  összegének 

megérkezését követően haladéktalanul visszafizetni. 

 

A fejlesztések kivitelezése során, a számlák folyamatos kiegyenlítése céljából, az 

önkormányzat felhalmozási célú támogatási kölcsönben részesíti az egyesületet, melyek 

visszafizetésére a támogatási összeg megérkezését követően azonnali visszafizetési 

kötelezettsége van. 

 

Fenti vállalásokat az önkormányzat 2013. valamint 2014. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Meghatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy fenti döntések eredményeként 

keletkező iratok – pl. Megállapodások – aláírására. 

Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


