Előterjesz tés
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. november 25-i testületi ülésére
Tárgy: Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatokról tájékoztatás
Előadó: Horváth Bence polgármester
Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Sáska község Önkormányzata két pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett pályázatra.
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására- MFP-KKE/2019. kódszámra. A
pályázat keretében be kívánunk szerezni 1 db. Kubota traktort, fűkaszával. Megítélt pályázati
összeg bruttó 6.907.575.-ft. melyből a gépbeszerzés 6.590.075.-ft. projektmenedzsmenti
feladatok költsége – melyet a Veszprém Megyei Önkormányzat lát el – 317.500.-ft. A projekt
megvalósításának tervezett kezdete: 2019. december 1. befejezés 2020. április 30. A gép
beszerzéséhez 3 árajánlatot kell bekérni.
A másik pályázat Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása MFPBJA/2019.kódszám. A vissza nem térítendő támogatás összege 4.999.990.-ft. A projekt
megvalósításának tervezett időpontja: 2019. december 1. befejezés: 2020. december 31.
Be kell kérni 3 ajánlatot az anyagköltségre, és a kivitelezésre.
Javaslom az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.
Sáska, 2019. november 18.

Horváth Bence
polgármester

/2019.(XI.25.) Ökt.sz. h a t á r o z a ti j a v a s l a t
Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Eszközfejlesztés belterületi közterült karbantartására” című MFP-KKE/2019
kódszámú, 3020598812 azonosító számú projekt ügyében árajánlatokat kér:
Kubota BX 231 fülke nélküli kompakt kistraktor fűkaszával beszerzésére az alábbi cégektől:
-

Két Kata Kft. 2118 Dány, öld út 20.
info@ketkata.hu
- Romeplow Hungary Bt. 8071. Magyaralmás, Gyümölcs u.6.
kalman.horvath@kubota.com
- CH-ADNOX Kft. 3778 Varbó, Szemerei u.20.
viktor@ketkata.hu
Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás kiküldésére.
Felelős: Horváth Benc
polgármester
Határidő: 2019. december 2.

/2019.(XI.25.) Ökt.sz. h a t á r o z a ti j a v a s l a t
Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című MFPBJA/2019 kódszámú, 3019698321 azonosító számú projekt ügyében árajánlatokat kér:
járda felújításához szükséges anyag beszerzésére az alábbi cégektől:
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
Kossuth és Petőfi utca járda felújítás kivitelezésére:
…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás kiküldésére.
Felelős: Horváth Bence
polgármester
Határidő: 2019. december 2.

/2019.(XI.25.) Ökt.sz. h a t á r o z a t i j a v a s l a t
Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Eszközfejlesztés belterületi közterült karbantartására” című MFP-KKE/2019
kódszámú, és „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című MFPBJA/2019 kódszámú projekt, lebonyolításával, projektmenedzseri feladatok ellátásával
megbízza a Veszprém Megyei Önkormányzatot.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Horváth Bence polgármester
Határidő: 2019. november 30.

