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Tisztelt K pvisel6-testilet!

F61de£k K6zs6gi Onkorm£nyzat, a Magyar Falu Program keret¢ben ,,K6z6ss6gszewez6shez
kapcsol6d6 eszkizbesze 6s 6s kSz6ss gszervez5 b6rt mogat sa" kSdsz ma" MFP-KEB/2022
cim(  palyazati kiiras alapjan szeretne paly, zatot benyOjtani a MGvel6dCsi H&z (6922 F01deak, Szent
Laszl6 tCr 16.) rcszCre eszk0z0k beszerzCsCre Cs 1 f6 k0zOssCgszervez6 bCrtamogat&sara.
Az aiprogram lehet6sCget biztosit az 5000 f5, 6s ÷z alatti  iland6 lakoss gsz m  telepOlCsek
sz&m&ra  a  nemzeti  6s  hemyi  identit&studat  ÷r6s t s r÷o  T&mogat&s  igCnyelhet6  a
kSzSss gszervez shez kapcsol6d6 eszkSzbeszerz sre  s kSzSss gszervez6 foglalkoztat s rao

0n& San t& ogathat5 tev kenys gek
1o  EszkSzbeszerz s

Tamogatas ig¢nyelhet6 a k6zSss gsze ez shez, a palyazat mell¢kletek¢nt csatoland6
programtervben szerep 5 programok megszervez s hez,  ÷bonyo t&s&hoz kapcso Sd5
÷szkSz6k besze s r÷, p¢ldaul

,/

v" kOlt¢ri ¢s belt¢ri sport-¢s j tsz6eszkOzOk (p¢ldaul: ker¢kpar, pingopon9 aszta!, teqball
asztai, ugr i6v r, tarsasjat¢kok);

v" kQlt¢d vagy belt¢ri kism¢ret8 fitnesz g¢pek, eszk0zOk;

v" haztartasi kisg¢pek, ed6nyek, ev6eszkOzOk;

v" televizi6, f¢nyk¢pez6g¢p, kamera, hang-, ¢s f¢nytechnikai eszkOzOk;

v" hangszerek (kiv ve: templomi orgona, harm6nium);

v" Paviion, rendezvenysator, szinpad, sOrpad, pulpitus, ker¢kpartaroi6;

v" A programokhoz esetlegesen szQks¢ges irodaszerek, iaminal6 g¢p,
iratmegsemmisit6;

v" a programokhoz esetlegesen szQks¢ges foglaikoztat6 asztal, ¢tkez6asztal, cs6v zas

bankett asztal;

a projekt kereteben beszerzett laptop, tablagep hasznalatahoz elengedhetetlenOl
szQks¢ges szoftver, wifirouter, stb.

az a &bbiak, ¢s a je en ki r,fis 2.2. pont ban szerep 6 kiv te ek figyelembevetelevel.
Jelen  kiiras  kereteben  az  egyszer hasznalatos  eszk0z0k,  forg6eszk0z0k  (beleertve
fogy6eszk0z0k) beszerzese az e sz&mo hat6 k6 ts gek  egfe jebb 10%oig tamogathat6ak.



Infokommunikaci6s eszk0zOk is beszerezhet6ek a programokhoz kapcsoJ6d6an azzal, hogy a
k0vetkez6 infokommunikaci6s eszkOzOk eseteben a tamogatas feJs6 koHatja 6sszesen 500°000
Ft: mobiltelefon, okos telefon, projektor, laptop, t blag po

2o K6z6ss qsze ez6 alkalrnaz&s nak b A&moqat£sa t&mo gatas i 

,!"  egy f6 napi 8 8r ban (teJjes munkaid6s foglalkoztatas), vagy

v"  egy f6 napi 6 6r ban, vagy

v"  egy vagy k6t f6 napi 4 6r&ban, - akar rCszmunkaid6ben (legalabb a teljes munkaid6
felet  eler6)  -  az  0nkormanyzat  altal,  a  palyaz6  telepelCsen  foglalkoztatott
kOz0ssCgszervez8 bertamogatasanak nyOjt&s ra (a 2022.  vi garant£Nt b6rminimum
] rul kaivan n6velt 6sszeg veU);

v"  a tevCkenysCg t mogatas nak igCnylCsCre kizar61ag a fogJalkoztatni kivAnt szemely
megjei01esCvel, 0neletrajz csatoi&s&vaJ (2. szAmQ me186klet), ma×imurn egy 6v
id6tartamra vonatkoz6an t0rtCnhet;

Amennyiben a k0z0ssegszervez6 rCszmunkaid6ben kerOi foglalkoztat sra, a maxim lisan
igenyelhet6 tamogatas 0sszege munkaid6-aranyosan kerO! meghatarozasra;

feihivjuk a Paly,&z6k figyeimet a szem¢lyes adatok nyiiv&ntart&san&! a hat&lyos adatvCdelmi
szabalyok betartasara.

Fe ntaA&si k6telezetts q

Eszk6zbeszerz s (kiveve: az egyszer hasznalatos eszk0z0k Cs forg6eszkOz0k) esetCn a fenntart si
k0telezettseg az elszamolas j6vahagyasar61 sz616 d0ntCs hatalyba iCpCs t k0vet6 h6nap els6 napj&t61
szamitott h&rom  ven At tart.
A k6z6ss gszervez6 foglalkoztat&sa esetCn nero Crteimezhet6 a fenntartasi k0telezettsCg. Ezen
tevCkenysCg megvaJ6sit&s&nak alatamasztasara a KedvezmCnyezett csak elsz&mol&s,  s az annak
rCszet kCpez6 besz&mol6 benyOjt&s ra k0telezetto

A pro ektre  axi £1isaH ig nyelhet6 tA ogat si 6sszeg eszk6zbeszerz s - esetCben

2 000 000.-forint.

- k6z6ssSgsze ez6 foglalkoztat£s£r ak bSA£mogat£sa - esetCben, a 2021. ¢vi garant,91t
bCrminimum ¢s j&rul¢kainak megfelei6 0sszegben,

3 525 800.- forint 6sszeghat rigo

A t£mogat£s  axirn£lis 6sszege 1 f6 12 havi teljes munkaid6s vagy 2 f6, napi 4-4-6r£ban,
r¢szmunkaid6ben t0rt¢n6 foglaikoztatas eseten illetheti meg a P£iyaz6t, amely tamogat£si 0sszeg - a
mindenkori aktuaJis berminimum, illetve j&rui8kok esetleges v&ltoz&s&t61 figgetlenil- nero
m6dosithat6.

A t£mogat£s maxim£lis  SrtSke az 6sszes elsz£molhat6 k61tsSg 100%-a.

lgSnyelhet6 t£mogat£s" maximum 8 milli6 525 ezer 600 Ft
A t£mogat£si k relem benyijt£si hat, ride]e: 2022. febru£r 08.
(A felhfv4s az eldterjesztes 1. mefl#.klete.)

A p ly zat ei6k szit s sor n az eldterjeszt#.s 2. mell klet#.t k#.pezd A] nlatt teli feihiv s, a] nlat
k r s kerilt megkild sre projekt menedzsrnent tev kenys g beszerz s re az al bb felsorolt



Kunos Agnes (5811 Vcgegyhaza, J6zsef Attila utca 72.)
Aj&nlata° t 15 000,-+ 0% AFA = bruit6 115 000,= Ft

28 Project Advice Kft. (6726Szeged, NCmeth A. u. 15.)
Aj, nmata° 140 000,o+ 0% AFA = brutt6 140 000,° Ft

8 Iuro M-EASk Kft. (1065 Budapest, Rcvay k0z 4.)
Aj£nlata" 94 488,-+ 27% AFA = brutt6 120 000,- Ft

(FelolvasOlap 3. mell6klet)

MJndh rom Aj nUattev5 hat rid6ben = 2022. januar 20. (csOt0rt0k) 00.00 6raig - kQldt÷ meg
aj nUat t° Az aj nlatok b r lati szempontja a Uegalacsonyabb aj nlati  r, az ÷lb r l s alapj t a
megadott brutt6 aj nlati 6sszeg k6pezi8 (4. meli klet jegyzdkdnyv)

Magyarorsz#g 2022. 6vi kdzponti kdits6gvet6s6rdl sz610 2021. 6vi ZC. tdrv6ny 74. § (1) bekezd6se
alapj#n 2022. janu r lotdl 2022. december 31oig nemzeti eij#r#srendben ir#nyad6 M)zbeszerz6si
6rt6khat rok alapj#n, nyertes p iy#zat eset n kdzbeszerz6si elj#r#st nero kel/ lefolytatnL

A kdzbeszerz6sekrd/sz()16 2015. 6vi CXLflL tdrv6ny 15. § (I) bekezd6s b) pontja szerind nemzed
kOzbeszerz si  rt khat r- kiv ve a kdzszoig ltatSi szerzdd sekre vonatkoz5  rt khat rt o 2022.
janu r l=j tdl 2022. december 31- ig
A kdzbeszerz si  rt khat rokjelenleg a kdvetkezdk:

K assdkus aj n at .r6k:

a) 8rubeszerz s esetSben 15, 0 mflliO forint,
b)  pit#si beruh#z#s eset ben 50, 0 milliO forint,
c)  pit#si koncessziO eset#ben 100, 0 milliO forint,

d) szolggltatgs megrendel se eset ben 15,0 mflliO forint,
e) szolggltat si koncessziO eset ben 30, 0 milliO forinL

KSzszo gb/tat6k:

(2) Az (1) bekezd std! elt rden a kdzszolg#ltat6i szerzdd sekre vonatkoz6 nemzed kdzbeszerz#si
#rt#khat#r 2022. janu#r l-jStdl 2022. december 3 lo ig

a)  rubeszerz s eset ben 50, 0 miiliO forint,

b)  pit si beruhgzgs eset#ben 100, 0 milli6 forint,
c) szolggltat#s megrendel#se eseteben 50, 0 mi!!iO forint,
d) #pit#si koncesszi() eset ben 200, 0 milfiO forint,
e) szoiggltatgsi koncesszi6 eseteben 100, 0 milliO forinL

Javas om,   hogy   F01deak   K0zsegi   Onkormanyzat  k0z0ssegszervezeshez  kapcsoi6d6
eszk0zbeszerzesre Cs k0z0ssCgszervez6 alkaimazasara p& y&zatot ny jtson be az Onkorm n:yzat
100%oos t mogat sra 5525600.o Ft 6sszegre, va amint a b r ati szempont a apj n a
projektmenedzseri fe adatok e t s ra Kunos Agnesot (5811 VCgegyh za, J6zsef Attila utca 72.)
bizza meg.

Tiszte t K pvise 6= restrict!

Fentiek alapjan kCrem a hatarozati javaslat elfogadasat.



HATAROZATI JAVASLAT

T rgy° ,,KSzSss gsze ez shez kapcsoI6d5 eszkSzbesze 6s  s kSzSss gsze ez5
b bmogatbsa" k6dsz&ma° MFPoKEB!2022 a program keret ben t&mogat ,si ig6ny
beny jt&sa, Aj&nlattev  kiv& aszt sa projektmenedzseri fe adatok eEJ&t&s ra

F0ideak  K0zsegi  Onkormanyzat  K6pvisei6-test0iete  a   lagyar  Fa u  Program  keret ben
,,KSz6ss gszervez shez kapcsoldd6 ÷szk zbeszerz s  s kSzSss gszep ez5 b rt& ogat&sa"
k dsz&ma:   FP°KE8i2022  projekt  kereteben  t&mogat&si  igeny  benyOjt&sar61  illetve  a
projektmenedzseri feladatok ellatasara ajanlattev5 kivalasztasar61 sz616 el6terjeszt st megtargyalta  s
az alabbi hatarozatot hozza:

!o  A K pviselS=testQ et  agyarorsz g Korm&nya & taB a  agyar Fa u Program keret b÷ 
,,K z6ss gszervez shez kapcso d  ÷szkSzbesze s  s k6z6ss gszervez6 b rt ogat&sa"
k dsz ma"  IFPoKEB/2022 a program keret ben ki rt fe h v sra t mogat si i#@ yt ny t be
k0z0ss gszervezeshez  kapcsolOd6  eszkOzbeszerzes  es  k0zOssCgszervez6  bCrt&mogat&s
beszerzes re az al&bbiak szerint:

T ogat&si inte zit&s: 100%

Pro ekt k ts go br tt  5 525  00,= Ft

IgSRyelt t£ ogat£s" brutt5 5 528 800,- Ft

2°A K pvise 5°test et a 2022. januar 18. napjan megkQld0tt ,,AjanlattCteli felhiv s, aj nlatkCrCs" = re
- a hatarid6ben Crkezett ajanlatok alapjan a pro]ektmenedzseH fe adatok ÷ t s ra vonatkoz6an a

agyar Fa u Progra  keret ben ,,KSz6ss gszervez shez kapcso 6d6 ÷szk6zbeszerz s  s
k6z6ss gsze ez5  b rt&mogat&sa"  k6dszAmao   FPoKEB 2022  ki A  #& y zati fe h v sra
k0z0ss¢gszervezeshez  kapcsoi6d6  eszk0zbeszerz s  es  k0z0ssCgszervez6  b rt&mogatas
beszerzCsere pro ekt eHedzseri fe adatok ÷ At s ra voHatkoz6aH a Kunos £gneSot (5811
Vegegyhaza, J6zsef Attila utca 72.) b zza 115 000,o Ft + 0 % AFA, azaz brutt5 115 000°= Ft, azaz
egysz z=tizeRStezer forint 5sszeg Ao

A Kcpvisel6-testOiet felhataimazza a polgarmestert a megbizasi szerz6dCs megkOtCsCre, al&ir&s ra, a
szQks ges int zkedCsek megt6telCre.

Felel6: poig rmester
Hatarid6: azonnal

Err6   rtes t st kap°

=  FOideak kOzseg polgarmestere
-  FOldeaki KOzOs Onkormanyzati Hivatal jegyz6je
=  FOldeaki KOzOs Onkormanyzati Hivatal penzQgyi csoportja

F01deak, 2022. januar 21.

Hajnal Gabor
polgarmester
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdete  ,,Kdz6ssdgszervezdshez kapcso[6d6 es:kOzbesze zds ds
kOzOssdgszervez6 b rMmogat6sa" pfilyfizati kiirfis

1. Bevezet6

A Minisztereln0ksdget vezet6 miniszter (a tovfibbiakban: Tfimogat6) pfilyitzatot hirdet a
Magyar Falu Program keretdben Magyarorszfig teriletdn mfik Sd6 5000 f6, 6s ez alatfi  iiland6
lakoss igszitmi  telepiJ6sek Onkormfinyzatai/Onkormfinyzatok titrsulfisai (a tovfibbiakban:

nkormimyzat)   szfimitra   k zSss gszervez6shez   kapcsoldd6   eszkSzbeszerz6s   6s

kSz ss gszervez6 b6r, moga sfira (a tovgbbiakban: ki rfis).

A pfilyfizatok feRdteleit a jeJen ki[rfis ds az ,¢(ltaldnos Otmutat6 a Magyar FaM Program
keretdben 2022. dvben meghirdetett kiirdsokhoz" (a tovfibbiakban" Utmutat6 20220) c[mfi
dokumentumok tartalmazzgko

1olo A pfilyfizati kiir s ir dokoks ga  s c lja

Magyarorszfig Kormgnya cdlul tizte ki a kistelepildsek n@essdgmegtart6 erejdnek nSveldsdt,

a fiatattok helyben maradfisfit, az elvfindorlits visszaszoHtfisfit. Az alprogram hozzfijfirul a helyi
k0z0ssdgi folyamatok kezdemdnyezdsdhez, iJJetve megvalds tgsfihoz kapcsoJdd6 eszk0zOk
beszerzdsdhez, kOzOssdgszervez6 bdrtfimogatgsfihoz, esdl  adva a hetyi kuItfira, a szabadid6s
tevdkenys gek fejl6dds hez, hozzgj iru! a helyi kOz0ssdgek k0z0 i kapcsolat kialak[tgsi hozo

102. A rendelkez sre  16 forr s

A kiirfis meghirdetdsekor a tfimogatfisra rendelkezdsre  116 tervezett keretSsszeg:

1 500 OOO OOO forim°

amelynek el6irfinyzati fedezetdt a Minisztereln Sksdg hazai forrgsb6t biztositja Magyarorszgg
20220  vi kSzponfi kSltsdgvetdsdr61 sz616 2021.  vi XCo tOrvdny 1. melI klet XLVHo

Gazdasfig-djraind[t isi Alap 2. Fejezeti kezeldsi el6irfinyzatok c{m, 1. Gazdasfig djraind tfis it

szoigfi 6 minisztereln6ksdgi fejezeti kezeldsi el6irfinyzatok,  1. Magyar Falu Program
jogc mcsoport terhdreo

A pfilyfizatonkdat maximglisan igdnyelhet6 tgmogatfisi 0sszeg mdrtdkdt jelen kiirfis 4.2 pontja
tartalmazza.

2. A p lyfizat c lja, t mogathat6 tev ke ys gek

Az aiprogram lehet6s6get biztosit az 599  f6,  s ez alatti  lland6 iakoss igsz mfi telepildsek
szfimfira  a  nemzed  ds  helyi  identitfistudat  er6sRdsdre.  Tfimogatgs  ig6nyelhet6  a

k zSss gszervez shez    kapcsoldd6    eszkSzbeszerz sre     s    kSzSss gszervez6

foglalkoztatfisfira°

MiniszterelniSksdg Modern Telepil sek Fejleszt s rt Felel6s Kormimybiztos



A Magyar Falu Program keretdben meghkdetett ,,KOzdss gszervezdshez kapcso/dd6 eszkOzbeszerz& ds
kOzOss@szervezd b&"t6mogat6sa'' pittyfizati kiirfis

2°1o A projekt kere 4ben ifimoga hat6 iev kenys4gek

201o1o On 16an , moga,ha,6 ,ev kenys gek

2olo1.1o EszkSzbeszerz s

Tfimogatfis igdnyelhet6 a kiizSss4gszervez4shez, a pfityfizat melldktetekdnt csatoland6

program{ervben szerepl6  ramok zervez4s hez,_!_ bg_nyol s ihoz kapesoldd6

eszkSziik beszerz s4re, p41dfiul"

o  katdri 4s beltdri sport- 4s jfitszdeszk0z0k (p4 dfiul" kerdkpfir, ping-pong asztal,
teqball asztal, ugrfi!dvfir, tfirsasjfitdkok);

o  kilt4ri vagy belt4ri kism4ret{i fitnesz g4pek, eszk{Sz0k;

o  hfiztartfisi kis 4g_ 2 k, ed4nyek, ev6eszk{3zi3k;

o  televizi6, fdnykdpez6g4p, kamera, hang-, 4s f4nytechnikai eszk0z0k;

o  hangszerek (kivdve: templomi orgona, harmdnium);

o  pavilon, rendezv4nysfitor, szinpad, sOrpad, pulpitus, kerdkpfirtfiro 6;

o  a  programokhoz  esetlegesen  sziksdges  irodaszerek,  laminfil6  gdp,
katmegsemmisit6;

o  a programokhoz esetegesen sziksdges foglalkoztat6 asztal, 4tkez6asztal,
cs6v izas bankettasztal"

o  a projekt keretdben beszerzett laptop, tfiblagdp hasznfilat ihoz elengedhetetenit
sziks4ges szoffver, wifirouter, stb.

az al bbiak, 4s a jelea kirks 2.2o po tj iba  szerepl6 kiv telek figyelembevdtel4velo

®  Jelen kiirfis keretdben az egyszer hasznfilatos eszk0z0k, forgdeszk0z0k (bele4rtve
fogydeszkOz0k)  beszerzdse  az  elsz imolhat6  kNts4gek  legfeljebb  10%qg

tfimogathatdako

®  Infokommunikimids eszkOzOk is beszerezhet6ek a programokhoz kapcsoldddan azzal,

bogy a k{Svetkez6 infokommunikimids eszk{Sz{Sk esetdben a tfimogati s fels6 korlfitjk

5sszese  5 .  F t: mobiltelefo a, okostelefon, projektor, laptop, t blag4po

2.1.1o2. K SzSss£gszervez6 alkalmaz£sg ak bSr{fmoga{£sa

Tfimogatfis igdnyelhet6
[]  egy f6 napi 8 6rfiban (teljes munkaid6s foglalkoztatfis), vagy

[]  egy f6 napi 6 6rfiban, vagy
[]  egy vagy k4  N napi 4 6rfiban, = akfir r4szmunkaid6bea (legalfibb a

teljes munkaid6 fel4t e14r6) 

az 0nkormfinyzat filtal, a pityfiz6 telepildsen foglalkoztatott k0z0ss4gszervez6

b4rtfimogatfisfinak nyfijtfisfira (a 2022°  vi gara aiR b4rminimum jfirul4kaival

n{SveR 8sszeg vel)° Figyelem! Amennyiben a foglalkoztatfis id6tartama alatt a

garantfilt bdrmin mum 0sszege v iltozik (n0vekszik), a pfilyfizati rendszer keretdben

t0bbletforrfis odait41dsdre nincs lehet6sdg.
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A Magyar Falu Program keret4ben meghirdetett ,,KOzdss#gszervezdskez kapcso[Sdd eszkdzbeszerzds ds
kOzOssdgszervez5 bdrt mogatd sa" pfilyfizati kiirfis

e  A tev4kenys4g tfimogatitsimak ig4nyl4s4re kizfir61ag a foglalkoztatni k vimt szem41y
me eli314s4veJ, {Sn41etrajz csatolfis iva  (2° szaim  meH4k e ), maximum egy  v

d i ar amra vonatkozdan ti3rt4nhet°

*  Amennyiben  a  kiSz{Sss4gszervez6  r4szmunkaid6ben  keriil  foglalkoztatfisra,  a

maximfilisan   ig4nyelhet6   tfimogatfis   e sszege   munkaid6oarfinyosan   kerg 

meghatfirozfisrao

÷  Felhivjuk a Pglyi zdk figyelm4t a szem41yes adatok nyilv intarti sfinfil a hati@os
adatv4detmi szabfilyok betarti si ra°

N1indketti5 i}n dan t mogathatd tev kenys4gcsoportra vo atkozda  (2o1.1.1., 2ololo2o)

benyfijthat6 t mogat s   g4ny ugyanazon p y zatbano

2olo2o {}naiH6an nero t mogathat6, v aszthat6 tev4kenys4gek

O dffdrm  em, csak a 2.!o!.! pontban felsorolt tev4kenys4gekkel egy# g tgtmogathat6

tev4kenys4gek"

e 6k4szit4si tev4kenys4gek (p4ldfiut" projekt e 6k4szit4s, pg yfizati dokument icid
{SsszefiIlitfisa);
a   tev4kenys4gek   megva dsitgtshoz   kapcso dd6    szo gfilltat isok   (p4 d u :
projektmenedzsment);

azon eszk{Sz{Sk szg liti si d ja, ame yek m4rett' kb61 vagy specifi is jellegiikb61 addddan a
Pfilyitz6 filtal nero szfi ithatd, {3sszeszere het6 (p41dfiu : rendezv4nysfitor)o

Lfisd m4g: je en kiir is 4°4° 4s 4.6° pontjao

2.1.3. {} 6aa  em t mogathatd, k{ite ez6e  megva dsfta dd tevSke ys4g

Tfij4koztatfis 4s nyi[vfinoss ig biztosftfisa ( isd m4g: jelen kifrfis 4,4. pontja)o

Figye em! A kiirfis 4.4. pontja az e szfimo fis tekintet4ben kOltsdgkor fitokat tarta maz!

2°2° Nero tfimogat atd tev4keays gek

A kiiri s keretdben a 2.1. pontban 4s a pontjaiban meghatfirozott tev4kenys4geken th men6en

mils tev kenys4g  aem tfimogathat6, kti OnOs tekintettel a kiirfis 4.6. 4s az Otmutat6 2022.

3.(;. pontjfiban foglaltakra, tovfibbfi:

o a 2.1.3 pontban meghatfirozott tev4kenys4gen ttili kommunikficids k{5 ts4gek (p4Nfiul'

weblap ldtrehozgsa; weblap tizemeltet4si k{51ts4gei; domain dij, stb.);

o  programok szervez4se, lebonyoIftfisa;

azon eszki3z{3k, melyek ingatlan (4piglet, kerr, udvar) fi[ta nos hasznfilatfihoz,
karbantartisihoz, i zeme tet4s4hez szt ks4gesek:

o  hfiztartfisi     (p41dfiul:  mos6g@,  mosogat6g4p,  t{izhely,  kivdve:

hfit6szekr4ny), porsziv6, takarit6 g4p, ipari g4pek);
o  kerti g4pek, szersz imok (p41diml: ffinyir6, ffinyir6 traktor, motoros ffikasza,

14tra, stb.);

o  lakhatfist szolgfil6 bfitorok (p41diml: konyhabfitor, iil6garnitfira, k{Snyvespo c,

kom6d, ruhfisszekr4ny, Nrd6szobai b6torok), £Ogg{Sny (kivdve a programokhoz

Minisztereln{Sks4g Modern Telept 16sek Fejlesztese4rt Fele!6s Kormfinybiztos
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A Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett .KOzOss6gszervezdshez kapcso[dd6 eszk6zbesze =6s ds
kdzOssdgszervezd b rtdmogatdsa" pfilyfizati kiirfis

esetlegesen   kapcsoldd6:   foglalkoztatd   asztal,   4tkez6asztaL   cs6vfizas
bankettasztal, asztalterit6);

o  napelemes kerti 1itmpa, mozgfis4rz4kel6 lfimpaieszk6z0k, biztonsfigtechnikai
kamerarendszer, drdn, sz4nmonoxidm4r6 eszk6z, 6zongenerfitor, 14gtiszt t6

berendez4s,  4gkondicionfil6, v[ztisztitd.

irodai bfitorok (p41dfiu!l" irdasztal, irodai sz4k, irattart6 szekr4ny, irodai kont4ner ° a

k0z{Sss4gszervez6 munkav4gz4s4hez szaks4ges irodabfitorok tekintet4ben is);

k t r  vagy be t r  n ym retfi fi nesz g pek, szauna;

templomi orgor a, harmdnium;

eszk0z0k {izembe he yez6si, sz H t si d ja, a ki[ri s 2.1.2o pontjfiban szerep16

kiv4tellei;

olyan eszk0z beszerz4se, ame y a programtervbe  fekante e t programokhoz,

programe emekhez nero kapeso ddiko

2o3° A projektv4grehaj is id6tartama

2o3olo A projekt megkezd4se

Jelen pontot az Otm tat6 2022.3.3. pontja tartaimazza.

2°3.2. A projekt v4grehaj saira re de kez4sre  H6 id6tar am

A projekt fizikai befejez4s4re a Tfimogatdi Okirat hatfilyba 4p4s4t6  (kOz 4st6 ) sz imitott
egfe jebb 20 hd ap fi  rendelkez4sre.

A b4rtfimoga.ti s nyi jtflsflnak id6szaka- a 20 hdnapos megva ds:itfisi id6szakon be O  -  em

ha adha ja meg a 12 hd apoto

Tovgbbi szab lyokat az Otmutat6 2022° 3.4. pontja tarta maz.

2°4° Eredm ym a dk

A projekt befejezdsekor a beszfimo 6 rdszekdnt a Kedvezmdnyezettnek adatk6zldskdnt az
a fibbi adatokr61 kell inform icidt szolgifltatni:

Eredm4 ymutatd aeve M4rt kegys4g

Bdrtfimogatfissat       4rintett
szfima/fog alkoztatfis napi 6raszfima

k0z0 s sdgsze rv ez6 k

f6/napi 6raszfim

Programhoz beszerzett eszk0z0k szflma db

2.5. Fe ntartfisi k6te eze %4g

Eszk0zbeszerz s (kivdve: az egyszer hasznfilatos eszk0z0k 4s forgdeszk0z0k) esetdn a

fenntartfisi k0telezetts4g az elszfimolfis j6vfihagyfisfirdl sz616 d0nt4s hatfilyba  4p4s4t k0vet6
hdnap els6 napjfit61 szfimitott hfirom  ve  M tart.

Minisztereln0ks4g Modern Telepal4sek Fejleszt4s44rt Felel6s Kormfinybiztos
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A Magyar Falu Program keret ben meghirdetett ,,KOzOss@szervezdshez kapcsoldd6 eszkOzbeszerzds ds
kOzOssdgszervezd b rt6mogat6sa" pfilyfizati kirfis

A kapcsolattartfis kiz ird[ag e[ektronikus fiton t Srt niko

Jelen ki[rfis keretdben a p ly zatok beny jtfisfira az alfibbi id6tartamban:

2022° ja au r 03.  s 2022° febru r 05° kSzStt van lehet6Sdgo

A hair,rid5 elmulasztAsa jogvesztS!

A pAlyAzat mddosiigsAra - a hiAnypdfi sra vonatkoz5 szabfilyok kiv6¢el6vel - a
benyfijt st kSvetSen nines lehetgs g!

TovfibN szabfilyokat az Utmutatd 2022.2.2.1o pontja tartalmaZo

3o4° Kivfilasztfisi krit6riumok

3o4o!o Jogosults igi (forma0 krfitSrfiu ok

®  A pfilyfizat (elektroaikus beny jt6 feHilet) valamermyi rovata ki van t01We, ds minden
k6rddsre vfilaszt ad;

®  A pfilyfizat benyi jt isfira jogosult, a kiirfis 2. pontjfban szerepl6 t imogatfisi kategdrifik

szerinti tevdkenysdgek megvaldsit isfira nyi jtotta be a pfily izatot;

®  A k Stelez6 nyitatkozatok kitOR6sre keriltek, azok hkelesek, teljesk0rgek ds nero
val6tllan tartaini ak;

÷  A kOte ez6 csatoland6 metldkletek megfelel6 tartalommal 6s hatgrid6ben benyOjtfisra
kergltek.

3,4,2, Tartalmi  rt kel si szempontok:

A d0ntdst mega[apozd f6bb drtdkeldsi szempontok:

A  Pfilyfizd  adder 5-kdpessdge,  melyet  a  Magyarorszdg  2022.  dvi  kdzponfi
dltsd e dsdrdf szdld 202/. dvi XC.  drvdny 2o meHdkle   .3. pong'a szerint ke!.l

figyelembe venni;

A fej[esztds megva!ds[tfisfinak helye a kedvezmd yeze .  jdrdsok besoroldsdrdf szdId
290/2014. (XIo 26.) Korm. rendelet alapjfin;

A fejlesztds megvaldsftfisfinak helye a kedvezrndnyeze  te/epiildsek besorolc sdrdl ds a
besoroldsfe#d elrendszerdrO'l szdt6 105/2015o (IVo23o) Kormo rende[et a[apjfin;

,  A Magyar Fa[u Program jelen pfilyfizati ki[rfisi hoz val6 viszonya, indokoltsfiga, cdlja,
rdszletes szakmai tartalma, komplexitfisa, viszonya mils korfibbi ds tervezett telepildsi
fej lesztdsekkel;

¢  A  projekt  keretdben  meghozott  k0rnyezettudatossfig[,  energ[ahatdkonysfig 
intdzkeddsei, ezek tfirsadalmi hatfisa, fenntarthatdsfigao

A dOntdst megaIapozd f6bb drtdkeldsi szempontok mellett kilSn sen ¢fimogaChatdk:

Szakma  gyakorlattal ds szakirfinyfi v gzettsdgge! rendelkez6 k0zOssdgszervez6
szemdlyt kivfinnak foglalkoztatn[;

Rdszmunkaid6ben dolgozd k0zOssdgszervez6 szemdlyt k vfinnak fog[alkoztatni;

Minisztereln Sks g Modern Te[epil sek Fejleszt sdert Felel6s Kormfinybiztos



A Magyar Fa u Program keret4ben meghirdetett ,,KdzbssOgszervezdshez kapcsolddd es.=kOzbeszerzds ds
kOzOssdgszervezd bdrtdmogatdsa" pfilyfizati kiirfis

o 2021. 4vben a Magyar Falu Program keret4ben ,,KSzOssdgi t@  ki-/dta[aMtds ds

foo[alkozlatas  c[m£i pfilyfizatban tfimogatott k6z6ssdgszervez6 szemd yt tovfibb

fogla koztatj a.

3,5, Hi nypdt is 4s tiszt z6 k4rd4s

A befogadott pfilyiLzatok jogosultsitgi (formai) 4rt4kel4sdt a Kincst r v4gzi. Ha a pglyfizat

hiimyos, hibfis, tigy a Kincstfir pfilyfizatonk4nt egy a ka omma  hifinypdtlfisra t0rt4n6
felszdlitfist bocsfit kio A Pfilyfiz6 a hifinypdtlfist 6 napon be a  kSteles teljesiteni.

A ha rid6 a tfi  be4rkeze,t hi nypdt st a  imogat6 nero k te es figye embe venn ,  gy a
t mogat6 a p i yfizato  e utas thatja,  He e a d&at4s a hat irid5bea rendellkez4sre  i 5
dok me umok a apjg  kerfi  meghozata rao

A tovfibbi szabfi!lyokat az Utmutatd 2022.2.2°2° 4s 2.2.3. pontja tartalmazzao

4o A fiaar sz roz ssa  kapcso atos i form cidk

4oio A  gmoga gs form ja

A Magyar Falu Program keretdben ayfijtott t imogati s vissza aem t4r te d6, 100%oos
t mogat si i te zit s  hazai  fimoga s ak m n6s .

4°2° A projektre max m isa  ig&aye he{5 { mogat s  5sszeg

A 2.1.1.1. pont keretdben (az abban foglatt fekdte ekke!) t imogathat6 tevdkenys4g o
eszkSzbeszerz4s - esetdben

2    00 forint.

® A  2.1.1.2  pont  keretdben  tfimogathat6  tevdkenysdg  o  k zSss4gszervez5

fog a koz atfis ak b4r mogatfisa o esetdben, a 2022° 4vi garantfi t bdrminimum 4s

jfiruldkainak megfe e 6 6sszegben,

3o525o6  fori   sszegha ir go

A gdmog tds maximal[is #sszege ! f6 12 havi teljes muakaid6s vagy 2 f6, napi 44°

6rfiban, r@zmunkaid6ben t6rt4n6 foglalkoztatfis esetdr  illetheti meg a PNyfizdL amely
titmogatfisi 6sszeg o a mindenkori aktufilis b4rminimum, illetve jfirul4kok eset eges

vfiltozfisfit61 ffiggetleniil - nero mddos[that6.

A  projektre  igdnye het6  maximfilis  tfimogatfisi  6sszeg  meghatfirozfisakor  az  egyes
tevdkenysdgekre meghatfirozott maximfilis tfimogatfis  0sszegek egy projekt keret4n belial

5sszeadanddk, azaz a 2.1.1.1 4s a 2.1.1.2 tev4kenys4gre is irfinyul6 projekt eset4ben

ig4ayelhet6 maximfi is tfimoga fisi         sszese  5o525.6 0 forint llehet, melybe

beleszfimitand6 az 5nfilldan hem tfimogathat6 tevdkenysdgekre igdnyelhet6 tfimogatfisi 6sszeg

is.

4.3. T moga si  sszeg finansz rozfisa

A tfimogatfis 100%-ban el6finanszirozfissal tOrtdnik, a kiirfis 4.5. pontjfiban leirtak szerint.
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett .KOzbssdgszervezdshez kapcsolOdd eszkOzbeszercds ds
kOzOssdgszervezd b rtdm%atas  pfilyfizati kiirfis

404, Az elsz moihat6  ltal nos k ltsSgek mSrtSkSre, ar ny ra, iletve egyes egySb

kNts gtipusok ar nySra vonatkoz6 elv ir sok

A projekt tervezdse sorfin az egyes elszfimolhat6 ktSksdgt pusok vonatkoz isfiban a k vetkez6
kNtsdgkorlfitokat sziks ges figyelembe venni:

1. Projekt-el6kdsz[tdsi   kOltsdgek   (pdldfiul°   p lyfizati
dokumentfici6  Ssszefilliti sa);

I[. Projektmenedzsment ktSksdge;
Iio Tfij@oztatfis 6s nyilvfinossfig biztositfisa;

IVo Azon eszkiSzOk szfill[tfisi d ja, amelyek mdretikb61 vagy
specifilis jellegikb61  addddan  a Pfily iz6  filta!  nero
sz ilJithat6, 0sszeszerelhet6.

V. Egyszer hasznfiJatos eszk0z Sk, forgdeszk0zOko

VI.   A    k0vetkez6    infokommunikficids    eszk0z0k:

mobiltelefon, okostelefo , projek or, laptop, , blag p
tfimogat sflnak  fels6  korlfitja  legfeljebb  0sszese 

500,000 Ft.

legfe jebb 7 %

legfeljebb 10%

legfe jebb 6sszesen
500.000 Ft

Figyelem! Amennyiben a kdrelmez6 kiz r61ag jelen ki[rfis 2.1.1.2. pontjitban szerepl6

kOz6ss gszervez6 szem ly b rt mogat sa tev@enysdgre ny/ jtja be p ily izat it, a fe ti

kOl% geket  em sz molha ja elo

A k0zbeszerzdsi e jfirfissal  valamint a tfij@oztati s ds nyilvfinoss ig biztositfisi val kapcsolatos

iltalfinos szabityokat az Utmutato 2022.3.9, ds 5.5. pontja tartalmazzao

4,5, A tfimogatfis folydsitfisa

A megitdlt tfimogatfisi tSsszeget a Kincstfir a Tfimogat6i Okirat kifill[t is it kOvet6  t napo 

belal fituta ja a Kedvezmdnyezett nevdre szdI6, a pfilyfizatban megadott banksz imlasz imrao

Tovfibbi szabfilyokat az Utmutato 2022.3.2. pontja tartalmaz.

4,6, Nero elszfimolha 6 k lts gek kSre

A tfimogathat6 tevdkenysdgeld ez kapcsoldddan nero elszfimolhatd k0ksdgnek min6stt

mindazon k01tsdg, amely hem kapcsolddik jelen kiirfis 0nidldan tfimogathatd, valamint

0nfilldan nero tfimogathat6, vfilaszthat6 tevdkenysdgeit tartalmazd pontjaiban szerep!6

tev@enys6gekhez, kil Sn Ssen az alfibbiakhoz kapcsoldd6 k 51ts6gek:

,  korfibbi hazai ds/vagy eurdpai unids projekt keretdben mfir tfimogatfisra keralt

projektelemek elszfimolfisa;

MiniszterelnOks g Modern Telepildsek Fejleszt s rt FeM6s Kormfinybiztos
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett .Kdzdss gszervezdshez kapcsoldd6 eszkdzbeszer:ds ds
kOzOssdgszervezd bOrtdmogatdsa" pfilyfizati kHrfis

o  saj t teljes t4s;

e  hasznfilt eszkSzOk vfisfirlfisa;

o  j irmi ds tartozdkai beszerzds;

o  sikerdij;

e  tfirsadalmi kirekesztdst er6sit5 tev kenysdgek;

÷  eszk6ziSk izembe helyez si, szfillitfisi dija (a kiirfis 2.1.2. pontjfiban szerepl5
kiv&eHd);

,  a pfilyi zati cdlhoz nero kapcsoldd6 k(Sksdgek.

A megitdlt tfimogatfis felett a Kedvezmdnyezett rendelkezik, ds felel6s annak jogszerii
felhasznfilfisfi rt.

Tovfibbi szabfilyokat az Utmutat6 2022.3.(5. pontja tartalmaz.

4.7 AFA levon si jog

J elen pontot az Otmutat6 2022° 3.7. pontja tartalmazza.

5. Diil t srSl val6  rtesit s, Tgmogatdi Okirat kiadgsAnak rendje

A Tfimogat6 a ben yfijtott pfilyfizat tfimogathatdsfigfir61 a pfilyfizat beadfisfira nyitva gill6

hat£rnapot k0vet6 55 napon beHil d0nt. A Titmogat6 d0ntds r61 a Kincstitr elektronikus 5ton
drtesiti a Piflyfiz6t.

Amennyiben a Tfimogatdi Okirat ki illitfisfinak fdtdtele valamilyen, jelen kiirfis szerint

kOtelez6 dokumentum benyfijtitsa, a Pfilyfiz6nak legk sSbb a tfimogat6 d0ntdsrSl sz616

drtesitds kdzbes[tdsdt k0vet6 legfeljebb 30 napon belil sziksdges azt benyfijtania, ennek

hifiny iban a Tfimogat6i Okirat kifillitfisfira nero kerilhet sot, a p ily izat elutasitfisra kertt.

Tovfibbi szabfilyokat az (Jtmutat6 2022.2.2.5. pontja tartalmaz.

5.1. Jogorvoslat

Kifogi s benyitjt s ira aincs lehet6sdg.

Tovfibbi szabityokat az (Jtmutat6 2022.4. pontja tartalmazza.

5. A tAmoga is elszAmolgsa  s ellen6rz se

A Tfimogat6i Okiratbaa foglaltak vdgrehajtfisfinak ds a vfillalt k0telezettsdgek teljesitds nek

ellen6rz sdt  els6sorban  a  Kincstfir  vdgzi.  A  Kedvezmdnyezettaek  a  tfimogatfis

felhasznfilfisfival kapcsolatosan ellen6rzds-tfirdsi ds adatszolgfiltatfisi kOtelezettsdge van.

A tfimogatfis felett a Kedvezmdnyezett rendelkezik, ds felel6s annak jogszerfi felhasznfilfisfidrt.

A Kedvezmdnyezett a titmogatits felhasznfi|fisfirdl elkil6nitett, naprakdsz nyilvfintartfist vezet.

Az elszfimolfis beny/ jtfisfinak vdgs6 hatfirideje a projekt fizikai befejezdsdt (az utols5
tfimogatott tev ke ys g fizikai teljesit s t) k vet5 60.  ap.

Tovfibbi szabfilyokat az 0tmutat6 2022.5. pontja tartalmazza.
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,KOzbssdgszervezdshez kapcso[Od6 eszkOzbeszerzds ds
kdzOss@szervezd b rtdmogatdsa" pfilyfizati kiirfis

oo
7o Ugyf szo g atok e rhet6s ge

A Kincstfir  s annak teraleti szerve szem lyes, elektronikus ds telefonos agyfdlszolgNatot tart

fenn. Tovfibbi szabfilyokat az Utmutat6 2022.7. pontja tartalmazzao

go 1MeH Metek

A kitN,end6 meH k etek sz vegez6s , formai 6s ,ar,almi mddos ,Ss n6 k  keH kfi,5 tenfi
6s a fiirni!

Figye em! A esa o and6 meH k e,eke  kiz rd ag PDF formMumba a fiH mddunkba 

e fogadn !

Minisztereln ks g Modern Telept'fl sek Fejleszt6s drt Felel6s Kormfinybiztos
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A Magyar Fa u Program keretdben meghirdetett ,,KOzdssOgszervezdshez kapcsolddd es=kiCzbesze =ds ds
kOzOssdgszervez6" b rtdmogattksa" pi lyfizati kiirfis

1° szAm  meH k et

A  pA y zat  e k sz t sekor
formAtumbano

a  kSvetkez5  me k eteket  szgks ges  csato n   PDF

a) Jelea ki rfis 2.J.1.2. pontjfiban meghatfirozott tevdkenysdgcsoportra irfiayul6 pNygzat
eset a  a  me eli31t  k{SziSssdgszervez6  2o  szfimfi  meH6Me   szerin i  szakma 

a etrajza (amennyiben relevfins). (Felhivjuk a Pfilyfizdk figyelmdt a szemdlyes
adatok nyitvfiatartitsimfil a hatfiJyos adatvddelmi szabgJyok betartfis ira.)

b) Amennyiben a 2021. dvben a Magyar Falu Program keretdbea nyertes projektbea
foglalkoztatott k{Szi3ssdgszervez6 tovfibbtbglalkoztat isa valdsul meg, a m unkavdgzdsre
irfiayuld jogviszonyt igazo 6 dokumentum (amennyiben rellev ias).

c) R{Svid ° legfeljebb kdt oldatas (A4) o programterv azon kiSziSssdgszervez{Si
tevdkenysdgekr6J, programokr6 , melyek sorfin a beszerzdsre keriit6 eszk{SziSk
felhaszaitl isra kertilaek, tovfibbfi a k6z{Sssdgszervez6 szemd y foglalkoztat isra ker i 

(k{i e ezS)o
d) EszktSzbeszerzds esetdben egy darab  iraj n at ds mfiszaki  e rAs (amenny ben

relevfins). Az firajim atra ds a mfiszaki le rg sra vonatkoz6 e irfisokat az (Jtmutat6
2022.8.1. ds 10. pontjai tartalmazzgk.

e) Je en k irfis 3. sz m   eH Mete szeri t  nyi atkozat- ,,Projekt megvaldsitdsdva],

kizdr6 okokka[ kapcso[atosan" (k{ te ez6).

f)  Jelen k rfis 4. szgm  meH k ete szer fi  yi atkoza  -,,Nyilatkozat a kettgis

'nanszirozds elkergddsdrdr' (k te ezS).

g) A g rgsi c mp dfi ay (k te ez ).
h) Hiva a os, ba k  i a  hi e es e  igazo s a ba kszAm r6  (kii e ezS).

A P yAzdaak az e ektro ik s be yfijtd fe a ete , e ektro ik saa kSte ez8  g atkoz 

arrN, hogyo

o  A t imogat isi igdnyben foglalt adatok, informficidk ds dokumentumok te jesktSr{iek,

va dsak ds h telesek;

o  Nero   i  fenn harmadik szemdly ir inyi ban o yan k{Stelezettsdge  ame y a
k{51tsdgvetdsi tgmogati s cd jfinak megvaldsulfisgt meghidsithatja;

o  A pglyfizat tekintetdben AFA levon isi joggal rende kezik°e;

o  Nero fill fenn az Aht. 48/B. {}°itban megjel{51t kizi rd okok egyike sere;
o  pfi yfizat  kiir is k 3zzdtdtele el{Stt az eszki3zbeszerzdseket nero kezdte meg nero

kezdte meg;
o  Nyertes pfilyfizat esetda vfilla ja, hogy a telepiildsen a tfijdkoztatits, nyilvfinossfig

biztositfisa cdljfibdl kommuniki cids eszk 3zt helyez ki.

Minisztereln{Sks6g Modern Telept'fldsek Fejleszt6s66rt Fele!6s Kormfinybiztos
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A Magyar Falu Program keretdben meghirdetett ,,KOzOssdgszervezdshez kapcso/6dO eszkOzbeszerzds ds
kOzOssdgszervezO" b&'tdtmogatdsa" pfilyfizati kiirfis

2+ sz mfi meR k e+

}n etrajz

N v:

Szit et4si d tum°

E=maiR e rhet6s g:

Isko ai v6gzetts6gek

Alulirott hozzfijfirulok, hogy a jelen nyilatkozaton r{3gzitett szem6lyes adataimat a Pfilyfiz6 a
pfilyfizat elk6szit6sdhez felhasznfilja, 6s azt tovfibbitsa a Minisztereln{Sksdg feld, a pfilyfizat

mell6kletek6nt.

Kelt:  ..............................................  ,2022  ...........................  (h6nap)  ...........  (nap)

° +,.. ° <+ ° ,+ o ° o <, ° ,+ ,+ <, ° + ,) o o <+ + ° o o o + o +. o. • + • o o +°

alfiirfis

Miniszterelni3ks6g Modern Telept 16sek Fejleszt6s 6rt Felel6s Kormfinybiztos
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A Magyar Failu Program keret ben meghirdetet  ,,KOzOssdgszervezdshez kapcsolOd6 eszkOzbeszerzds ds
kOzOss gszervez6 b&tdmogat 4sa" pfilyfizati Mirfis

30 szfimfi meH k et

Nyfi atkozat

Alulirott  ...............................................................................................................  (ne2v)   a

.......................................................................................  (Pfilyfiz6) k@viselet ben

elj irva nyilatkozom, hogy a Miniszterein{Sks get vezet6 miniszter fiRal, a Magyar Falu
Program  keretdben  kiirt  .Ki z ss@zervezdshez  kapcsaiddd  eszki zbeszerzds  &
M zOss@zervezb  bdrgdmogagdsa" kiirfisban foglaRakat ismerem, a projekt megvaldsitfisfit
vfillalomo

Bt ntet6jog   felel6ssdgem  radar/than kijelen em,  hogy  az filtalam  k6pvisellt  Pfilyfiz6
teMntetdben nero fillnak fenn az NJamhfiztartfisrdJ szdJ6 ti3rv Sny vdgrehajtfisfir61 sz616
368/2011. (XI[. 31.) Korm. rendelet 81. §-fiban meghatitrozott kizfir6 okok.

Kelt:  ..............................................  ,2022  ............................  (hdnap)  ...........  (nap)

Pfily iz6 kdpviseletdre jogosuR szem6ly alifirfisa

Ph°

MiniszterelniJks6g Modern Telept'fl6sek Fejleszt6s66rt Felel6s Kormfinybiztos
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N Magyar Falu Program keret6ben meghirdetett ,,KOzOssOgszervezdskez kapcsoldd6 eszkdzbeszerzds ds
kdzOssdgszervez[$ bOrt6mogat6sa" pfilyfizati kiirits

4o szfimfi meH k et

Nyi a koza  kett6s finansz rozfis elkerfi Ss6r6 

Atul rott  .............................................................................................................................  a

..................................................................................................  (Pfilyfiz6)   kdpviselet ben

eljfirva nyilatkozom, hogy a Minisztereln0ksdget vezet6 miniszter fikal a Magyar Fallu

Program  keretdben  kiirt,  ,KiCziCssdgszervezdshez  kapcsotddd  eszk&beszerzds  ds

MCzi ssdgszervezb" bdrtdmogatdsa" tfirgy(2 felhivfis kapcs in a be   o  k reiemben

._beszere nfi kivfint eszk zre vonatkozdan a ,,Nemzeti ds helyi identitdstudat

er&'#dse", a ,,KT zdssdgi tdr ki-/dtalak#ds ds fogkdkoztatds" ds a  ....  Kdzdssdgszervezdskez

kc pcsolddd eszkdzbeszerzds ds kdzdssdgszervezd bdrtdmogatdsa" t irgyti kor ibb  Magyar

Falu  Program  keretdbea                    a ba   szereo 6  megva ds s   he 

vonatkoz s ban az e m k hfirom 6vben ti moga sban r szesfik/r em r szesfih, tovfibbfi

moga si  g nyt nyfij o  be/r em layfijtot  be 1°

Amennyiben a kdrelemben megjeliSlt megvaldsitfisi helyen korfibban mi s hazai vagy uni6s

program keretdben megvaJtds tott projektek, beruhfiz isok fenntarti s  ideje mdg nero telt le,

annak fenntartfisfit, eredmdnyeinek drvdnyest ldsdt biztos tom.

Kijelentem, bogy- amennyiben relevfins - korgbbi, illetve mils hazai vagy unids program

keretdben tfimogatott projektek   beruhfizfisok,  valamint azok jelen fejlesztdst6! va 6

lehatfirolfisfit a ,,Nyilatkozat tdmogatdssal drintett projeIctekr )T' c mfi nyilatkozatomban

bemutNtam; indik itorvfi la!fisait, eredmdnymutatdit  ehatfiroltam a kett6s finansz[rozfis

elkert ldse drdek ben.

Kelt:  .................................  ,2022  ...........................  (hdnap)  ...........  (nap)

Pi@fiz6 kdpviseletdre jogosult szemdly alfiirfisa

Ph°

1 A megfeM i r sz al ih zand6.
Amennyiben a Pfilyitz6 flgy nyilatkozik, hogy a kiirfis alapjfin tfimogathat6 tev kenys6gekre vonatkozdan
r6szesalt tfimogatfisban, figy a ,Nyilatkozat tdmogatdssa! drintett projektekrdl" elnevez6sfi sablont k0telez6
kit01tenie, 6s a tfimogatfisi k6relm6hez csatolni.
A nyilatkozat ezen r6sz6ben akkor h0zhat6 alfi a ,,nero r szesiiltem" vidasz, amennyiben jelen pfilyfizat
benyfljtfisfit megel6z6 h irom  vben nem fill fenn hatfilyos tfimogatfisi jogosultsfig , illetve ezzel kapcsolatos
fenntartfisi k0telezetts6ge, valamint nem fill elbirfilfis alatt hasonl6 tfirgyfl pfilyfizata / k6relme.
Amennyiben a Pfilyfiz6 kizfirdlag kOz0ss gszervez6 b6rtfimogatfisfira pfiiyfizik, abban az esetben nero szt ks6ges
kit01teni, vagy fitirni a nyilatkozatot.

MiniszterelniSks g Modern Telept l sek Fejleszt s rt Felel6s Kormfinybiztos
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A Magyar Falu Program keret4ben meghirdetett ,,KOz6ss@szervezdshez kapcsol6dO eszkOzbeszerzds ds
kOzOssdgszeN,ez6 b rtc mogat6sa" pfilyfizati kiirfis

Ezen a nyilatkozaton ke  megadni az adott megvaldsftfisi helyhez tartoz6 eszk Szbeszerzdsek jelen
4s mhltbeli tfimogati sokkal t0rtdn6 4rintetts4g4t  az adott tfimogatfisok azonosit6 adatfit 4s a
megvalds t.fis fillapotfit° Megvalds tfisi helyenk4nt kalOn-kaliSn dokumentum benyhjtfisa szaks4ges°

Egy adott megvalds tfisi helyre vonatkozdan tObb oldak csatolhat, ha a sztiksdges adato d oz
kev4snek bizon?ml a sorok szfimao

Projek  kere 4ben  imoga o   ev4kenys4g(ek) Mr sao Ebben a mez6ben adja meg a fent jel0 t
intdzkeddsek keretdben megvaldsultimegvaldsul6 beruhfizfis(ok) megnevezdsdt,  e[rfiSgto

T imoga ot   tevSke=ys g  megva ds tfis ak  511 apo a:  Ebben  a  raez6ben  adja  meg

beruhfizfisonk4nt, tevdkenysdgenkdnt a megva dsit is  i apoti t, az a ibbi rOviditdsek szer nt:

-  amennyibea radg nero kezdte meg a tevdkenysdg megvaldsitfisfit, ,,N" bet ije z4st ke 

megadni;

-  amennyibea a tevdkenysdg megva dsiti sa fo yamatban van, ,,F" betfije zdst ke  megadni;

=  ameanyiben a tevdkenysdg megva dsu t (idedrtve az gzeme tetdsi id6szakka[ 4rir tett
tevdkenysdgeket), ,;M" bet{ije zdst kell megadni.

18
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A Magyar Fa|u Program keret ben meghirdetet  ,,KOzOss gszervezdshez kapcso[dd6 eszkdzbeszerzds ds
kOzOssdgszer ,ezd bdrtdmogatdsa" pfilyfizati ki[rfis

A kffr sra vonatkoz6 fontosabb jogszab yok
-  2011o dvi CLXXXIX. t6rvdny Magyarorszfig helyi  5nkorm.finyzatairdt;
-  201llo    vi   CXHo   t6rv ny   az   informficids    Snrendelkezdsi  jogrdl   6s  az

informficidszabads igrd ;
o  2007. dvi CXXVH. t Srvdny az fikalfinos forgalmi addrd!;
-  1992. dvi XXXIII. t0rv ny a kiSzalkalmazottakjogfillfisfir61;

o  2013. dvi V. t0rvdny a Polg iri T6rvdnyk6nyvr6t;
=  2012. dvi I. tOrvdny a munka t0rvdnyk6nyvdr61;

-  2003. dvi CXXVo t Srvdny az egyenl6 bfinfismddr61 6s az esdlyegyenl6sdg el6mozdfffisfir61;
o  2000. dvi Co tiSrvdny a szfimvitek61;

-  2001.o 6vi LXIVo t6rv ny a kuffurfilis 0r6ksdg vddelmdr61;

-  1997o dvi CXL. t0rvdny a muzefilis intdzmdnyekr61, a nyilvfinos k0nyvtfir  e lfitfisr6! ds a
k0zm five 16d d st61;

o  20! 1. dvi CXCV. t Jrvdny az flllamh iztaAflsr6!;
-  4/2013. (J. 11.) Kormo rendelet az  illamhfiztartfis sz imviteldr6 ;

o  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az fillamhfiztartfisr61 sz616 tiJrvdny vdgrehajtfis r6 ;
-  39/2020.  (X°  30.)  EMMI  rendelet  a  kulturfilis  intdzmdnyben  fogltalkoztatottak

munkak0reir6   ds  foglalkoztatfisi  k0vetelmdnyeir61,  az  intdzmdnyvezet6i  pfilyfizat

lefolytat isfinak rendjdrOL valamint egyes kulturfilis tfirgyti rendetetek mddosffflsfir61;

=  20/2018.  (VII.  9.) EMMI rendelet k0zmiivel6ddsi  alapszolgidtatfisok, valamint a

k0zmfivelOddsi intdzmdnyek ds a k0z0ssdgi sz nterek k0vetelmdnyeir61;

o  1603/2014. (XI. 4.) Korm. hatfirozat a Magyar nemzeti tfirsadalmi felzfirkdzfisi stratdgia Iio,

Az egdsz dleten fit tart6 tanulfls szakpolitik jflnak keretstratdgifija, a K0znevelds°fejlesztdsi
stratdgia, tovfibbfi a Vdgzettsdg ndlktili  iskolaelhagyfis e!leni k0zdptflvi  stratdgia

elfogadflsfir61o

19

Minisztereln0ksdg Modern Teleptildsek Fejleszt sd rt Felel6s Kormfinybiztos



f 

A3ANLATKERE$

AJANLATK ;RO N-EVE  C. ME TELEFON° E$ FAXSZAMA  VALAM NT Eo
MA L C ME
N4v" FOlde  KOzs4gi 0nkorm nyza                    : 
Cim" 6922 F51degtk, Szent Lfiszl6 tdr I.
Telefon: 06162/524-092
Eomail' fotdeak@foldeak.hu

A BESZERZES TARGYA,  LLETOLEG MENNYISEGE

A beszerz s ,airgya:
Projekt menedzsment ,ev4kenysdg beszerzdse ajimlattdteli lehet6ss4g biztosftfisi val az
ahibbi projekt keretdben:

÷  MFP-KEB/2022  -  ,,KSxgssggsze wez{shez  kapeso dd6  esxk{izbeszerz{s  6s
k{iz ss{gszervez6 b rff mogatfisa"

A projekthez kapcso dd6 projektmenedzsmem fe adatok e t sa
Altalimos  iektmenedzseri feladatok"

o PfiIygzati  anyag  0sszeidlft sa:  Konzultfici6  a  Megbiz6  k4pvise16j4vel,
pidyfizatszakmai tanitcsadfis, pfilyfizati formanyomtatv y elkdszit4se, kit61t4se,
pSlyfizati anyag (Ssszefillftfisa mell4kletekkel egytitt, a p lyfizat benytijtfisa,
menedzseldse
a projekt megvaldsiti si szakaszfinak menedzse14se, a projekt megvatdsft isgtval
kapcsolatos vaIamennyi feladaL i1!. az azokat ellAt6 szerndlyek, szervezetek
koordin ilfisa, {Ssszefog ,sa, a kiosztott feladatok etv4gz6s4nek ellen6rzdse,
betartatfisa

o az iitemterv betartatfisa, szttks4g eset4n a_ktualizfilfisa

o projek>koordinficidk szervez6se a MegNz6 idtal biztosftott helyszfnen
o a projekt megvaldsftAsiwal kapcsolatos feladatokat ellfit6 szem41yek, iil.

szervezetek k.0z6tti  informficidAram.lfis  megszervez4se,  rain41  hat4konyabb
mfik6dtet4se,
az  projekt  lezfirfisidg  esetlegesen  sz iks4gess4  vN6  v ittozits=bejelent4sek,
Tfimogatfisi Szerz6d4s-mddosftfisok hat&id6re t6rt4n6 elkdszit4se, e!6k4szitdse

o kapcsolattartfis  a  projekt  r sztvev6ivel,  az  Irfinyit6  4s  K6zremfikSd6
szervezetekkel, hatdsgtgokkal

o r4szv4tel   a   projekt   ellen6rzdsi   folyamatainak   its   tev4kenys4geinek
megszervezdsdben, mfik6dtet4sdben

° a   projektmenedzsment   (projektmonitoring,   el6rehaladfisi   jelent4sek,
projektrendezvdnyek, szaMnai ds p4nziigyi beszfimol6k, projekt zitrdjelentd.s, stb.)
feladatok szakmai irimyitfisa, dokumentitci6k elk6szit4se

- minden egy4b olyan feladat, amelyet a Titmogat6 4s a K6zremfik6d6 Szervezet a
Kedvezmdnyezett szfimfira e k0rben el6ir

P nzttgyi tanficsaddi feladatok:
- kapcsolattartfis a Megbiz6 kdpvise!6jdvel, a polg inr esterrel, a kifizetdseket v4gz6

p4nziigyi munkatfirssal
o projekt megval6sftfis ival kapcsolatos valamennyi szfimla kiflzetds4nek irfinyitfisa,

a kiflzet si k4relmek elk4szft6se
- a projekt m.egval6sftfis ival kapcsolatos p6n.ztigyi feladatok irfinyftfisa
o kapcsolattartfis az Irfinyft6 Hat6sfiggal, 4s a K0zremtik0d6 Szervezettel
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FELOLVASOLAP

.Ajgnlmtk r5°
F51defik KSzs4gi Onkormfinyza 
6922 FSldefik, Szent Lgszl6 t4r 1.
Telefon/fax" 06/62/524-092
E-mail"  bldeak@foldeak.hu
Addsz im: !5354642-2-06

Aj r attevg°
N4v:
C m"

Telefon/fax:
E-mail:
Addszfim:

Aj a at  irgya°
1. Projekt menedzsment tev4kenys4g beszerz4se ajfintatt4teH lehetgss4g biztosit s ivaI

FSldefik KSzs4gi Onkorm inyzat- MFPoKEB/2022   ,,KSzSss gsze ez shez
kapcso ddd eszk zbeszerz s 6s k zSss gszervez5 b4r imoga fisa'"     projekt
keretdben.

1.  MFP-KEB!2022-,,KSz0ss4gszervez4shez kapcsoldd6
eszk zbeszerz s  s kSzOss4gszervez6 bdrtfimogatfisa"
projekt keret ben  pro]ektmenedzseri tevdkenys4,g
e!l.fi.t. sa az ajfinlatk4r sben meghatfirozott szakma. 
tartalom szefint

::.::    • :):.::: "   ,-"2  .....

Alulirott  ......................................  ,  mint  az  ajimlattev5  c4gjegyz4sre  jogosult

k4pvise16je az ajfinlattev6 k4pvi.seletdben a fenti beszerzdsi eljfirfis sorfin a kifrfisban foglalt
felt4teleket  elfogadjuk°  A  v !lalt  kStelezetts4geket  teljesitjtik.  Nero  fill  ferm
5sszefdrhetetlens4g az Ajfinlatk4r6  s az Ajfinlattev5 c4gek kSzStt. Ajfinlatunka  a projektre
vonatkoz6 piflyfizati felhfvfisban foglalt el6irfisnak megfelel6en kdszitetttik el. Az firajfinlatunk
4rv4nyess4ge a kifill tfist61 szfimitott 90 nap

KeIt:  ...........................

cdgszerfi alfi rfis



F de k PMHiv

FeJad6:

K idve:
C mzett:
T rgy:
Mei[ kletek:

FSldegk PMHiv <foldeak@foideak.hu>
2022. janu r 18. 12:04
'akunos@freemail.hu'

AjgnJatk r s-MFP-KEB/2022 F6lde&k
MFP-KEB-2022.pdf

Fontoss&9:
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Kunos Agnes
5SEE V gegvh za
J6zsef Attiga utca 72,

Tisztelt Kunos Agnes!

Me[16kelten megkOld6m aj nlatk r6sOnket a MFPoKEB/2022 ,, K z ss gszervez6shez kapcso[6d6 eszkSzbeszerz s
s k#z6ss6gszervez5 b6rt mogat sa" alprogram keret6ben projektmenedzseri tev6kenys6g beszerz6s6re.

Araj nlat t legven szives a megadott hat ridSig, vagyis 2022° ianu r 20°  [  sStSrt#k  nap] ig legyen sz{ves
megk deni emai ben a fo deak@fo deak hu emai  c[rnre  s postai 6ton a FS de k KSzs gi Onkorm nvzat 6922
FS de k, Szent L sz 6 t r 1o c rnre°

K rj k, ho  az aj n att tethez a me ke t felo vas6 apot haszn ]a!

Kelt: F61de k, 2022. janu r 18.

Tisztele:tteio

Hajnat G bor sk,
potg rmester
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F [de k PMHiv  ........

Feiad6:
K [dve:
¢[mzett:
T&rgy:
Mel! kletek:

F61de&k PMHiv <foideak@foideak.hu>
2022. januar 18. I2:06
'mentor.emva@gmail.com'

Aj&nlatk6r s- M FP- KEB/2022 F6ide k

MFP-KEB-2022.pdf

Fontoss 9:

Project Advice left,
6726 Szeged
N4meth Ao Uo 15,

Tisztelt M t6 P ter Or!

MeJl keJten megk0td6m aj niatk6r6sOnket a MFP-KEB!2022 ,, K z#ss6gsze ez shez kapcso 6d6 eszk zbeszerz6s
s kSz ss6gsze ez5 b rt mogat sa" alprogram keret6ben projektmenedzseri tev6kenys6g beszerz6s6re.

Araj nlat t iegven szives a megadott hat ridSig, vagvis 2022° ]anu r 20o  . csOt rt k  napj ig legyen sz[ves
megk deni emai ben a fo deak@fo deak°hu ernai  c[mre 6s  ostai 6ton a FS de k  zs6gi Onkorm nyzat 6922
FS de k, Szent L sz 6 t r &o e mreo

K6rj 3k, hogy az a] n att6telhez a me ke t fe o vas6 a ot haszn ]ja!

Kelt: F lde ik, 2022. janu r 18°

Tisztelettel'
Hajnal G bor sk.
polg rmester



F6 de k PMHiv

Felad6:
K ldv÷:
C zett:
T gy:
MeUl kUet÷k:

F6Idecqk PMHiv <foideak@foideak.hu>
2022. janu r 18. t 2:09
°szabo.istvan@euromertek.hu°

Aj n iatk r s-M FP-KE8/2022 F61de k
MFP-KEI3-2022.pdf

Fontoss g: SQrg6s

Euro-M  rt k Kft,

6726 Szeged
V Sr utca  /2o

Tisztelt Szab6 Bstv n Or!

Meil kelten megkQld6m aj nlatk r sQnket a MFpoKEBi2022 ,, K z ss gszervez shez kapcso[6d6 eszk6zbeszerz s
s k6zSss gszervez5 b mogat sa" alprogram keret ben projektmenedzseri tev kenys g beszerz s re.

Araj: nlat t legyen szives a megadott hat rid6ig, vagyis 2022° ianu r 20°   csQtSrt6k  nap] ig legyen szives
megk ldeni emai[ben a foldeak@foldeakohu emaiR c[mre  s postai (iron a F6Ude k K6zs gi Onkorm nTzat 6922
FSlde k, Szent L sz 5 t r 2o c[mreo

K6rjSk, hogy az aj n att te hez a me 6ke t fe o vas6 apot haszn lja!

Kelt' F61de k, 2022. janu r 18.

Tisztelettel:
Hajnal G bor sk.
polg rmester



0.
1

}

F61de k PMHiv

Fe. ad6:

K dve:
C mzett:

T rgy:
Me k etek:

kunos  gnes <akunos@freemai!.hu>

2022. janu&r 20, 10:21
foldeak@foideak.hu

raj nlat
MFP-KEB2022-Fd..pdf

Tisztelt Cim !

Csatoltan megkOJd6m ajfintatomat a MFP-KEB/2022 ,, KSzSss gszervez shez kapcso 6d6 eszk6z beszerz s @s
k6z6ss@gszervez6 b rt. mogat s" alprogram keret ben projektmenedzsed tev kenys gre.

Odv6z ettef:

Kunos Agnes
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i                     F 6 ldefik KgSzs4 gi Onkormfinyzat
6922 F6ldefik, Szent LfiszI6 t4r 1o                       
TeJefon/ti x" 06/62/524-092

l                    .E-.mail: foldeak@fotdeak.hu
Addszhm: 1. 5354642 2-06

PH.

Ajg at { irgya°
1. Projekt menedzsment tev Ske.nys6g beszerzdse aj mlatt6teli le.hetgssdg biztos[tfis{ val

F,6Idefik K6z.s6gi  (Snkormfinyzat-..-MFP-KEBi2022- ,,K{ zi iss .gszervez Sshez

kapcsoIdd6 eszkiSzbeszerz s  s Mizgss6gszerve>:{i b rt imogat isa" -   projekt
keret ben.

Aj4rda{i  r:

.. •     g.atasa"'l                     -eszk6zbeszerz0s ds k z{Sssd.gszervez6 bdrtlu  o :

pro, jekt  keret ber                .  ?rolekt.menedzser ..tev6ke vsd ].  --, { .,'  ", ,  ...... <;J..o, "  ' '  ....  -"  ............

ellfitfisa az ajanlatl, @dsbe  meghata.roz.o t szakmaij  "
tartalon  szeri nt                                 i

t!

0,                                                              .                                                                }     T ,rAlulirott   ,,>,.., .-.  ...........  .,:. :..  ..........   ,  mint  az  a] mlat ev6  c ieg? z ,sre  jogosult

k6pvisel6je az ajfinlattev6 k@viseletdben a fen, i beszer'-z.dsi eljfiffts sorfin a ki.:h' isba:n foglalt
feltdteJ.eket  etfogadjuk.  A  v iilalt  k6telezet{.sdgeke,  te!jesitjiik.  Nero  '..all  fen.n
i3sszef&hetetlens6g az Aj& latkdr6 ds az A, jfinlattevdi cdgek 1. }z6t.t. &ifi-nl-atunkat a projektre
vonatl oz6 pfilyfizati felhlvitsban foglalt ¢ISirfisn.ak megfe[el6ea kdszitetttik el. Az firajfinlatunk
6rv6nyessdge a kifi!titfist61 sz. u-nitott 90 nap

c6.gszer/i alfii.,: is

F F..;  .....................................................................  .  ...................................................................  ,  ...........................................

FELOLVAS()LAP

i iil

J



FSlde k PMHiv

FeiadS:
Kfiidve:
¢fmzett:
T rgy:
Mel! kletek:

Szab6 Istvan <szabo.istvan@euromertek.hu >

2022. januar 20. 9:47
'F6tde k PMHiv°
RE: Aj nlatk r6s-MFP-KEB!2022 F lde k
20220120093924627.pdf

Tiszteit Aj ntatk6rS,

Csatolom aj ntatunkat,

Bizva a sikeres egyOttmdk6d sben.

KSszSnettel..

Szab5 lstv n
+35 30 34:99 818

....  ............................................................................  .  .............................................................  •  ........................................................................................................................................  .  .............  .  .................

From° F61de@k PMHiv [mailto:foldeak@foldeak.hu]
Senti Tuesday, January !8, 2022 i2:09 PN
To  szabo.istvan@euromertek.hu
Subject; Aj nlatk@r s°MFP-KEB/2022 F61de k
Xmpo anceo High

EUrooM  rt k Kfto
6726 Szeged
V r utca V2o

Tiszte t Szab6 tstv n Or!

Mell keiten megkQldSm aj ntatk r sOnket a MFpoKEB!2022 ,, KSzSss gszewez shez kapcso Sd5 eszkSzbeszerz s
s kSzSss gszervezd bSrt mogat sa" alprogram keret ben projektmenedzseri tev kenys g beszerz s re.

! raj nlat t legyen szives a megadott hat riddig, vagyis 2022. janu r 20°   cs tSrtSk  napj ig legyen szives
megk deni ema:] ben a foldeak@foldeak.hu erna  drnre 4s postai 6ton a FS de k KSzs4gi Onkorm nvzat 5922
FS de k, Szent L&sz 6 t r 1, c[mreo

rj k, hogy az aj n att te hez a me kelt fe o vasSlapot haszn lja!

Kelt: F61de k, 2022. janu r 18.

Hajnal G bor sk.
polg rmester

Tisztelettel:

ii!i
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EL©LVASOLAP

.Aj n atk4rS:
FNde k Kozseg  Onkorm nyzat
6922 F61defik, Szem Lfiszl5 t.dr i,
TeIetbnifax.: 061/62/524-092
E-mail" foldeak@foldeak.hu
Addszfim: !     , " "  54642,2-06

Aj inlia tev5:
N v"

tim:
TeleforLfax:
E mailo
Addszfim

,  #      "i

AjSnh t { .rgya:
i, Projekt menedzsmem tev4kenys4g beszerzdse r i t iati4teli Iehet6ssdg biztos[t sava.i

F{31defik K6zs4gi Onkom finy?at- MFP-KEBt2022- ,KSzgssggszervezgshez
.kapcso ddd eszkgzbeszer}.:ds  s k. zgss gszervez  b4rt mogatfisa" -   pl:ojd t
keret ben.

NjS ta ii fir:
.....  .  .....  ,  ..............  " ..       ....   ..-, ,.,.  .......  :   .,--r ,'m? .-    - 

!i ,:i:  ii!iG ;!'!ii.i ti %:i

MFP-KEB/2022-,,Kt z6ss4gszervez shez kapcsolddd
eszk Szbeszerzds ds k Sz Sss gszervez6 b r gmogaNsa, 

-pmjekt keret4ben projektmenedzseri tev4kenvsd l  : t{ .,: 1 ...'..?
ell.gtasa az ajfi.n!atk dsbe.a meghatfirozoti szaG alt  .....
....lar alom szerint.                              1

J ];,'.), C'Z:<'..:,

./,,  .      .    i         ,.,  ,:,   | ; .
Alulirott   ? };  .:.!:: ' j)°.°!.:!:::}o! 5,L   ..............    mint az  ajimlattev6  cdgjegyzdsre jogosutt

k@viszlOje az ajfin!attev5 k@visetetdben a fenti beszerz4si elifi.rgs sorfin a kifr sban foglall
felt teleket  elfogadjuk,  A  vfillal!  k.Gtelezetts geket  telj.es tjak.  Nen   fill  fenn
OsszefiSrhei.etlens4g az Ajimlaikdr6 ds az Aj{miatt.ev6 cdgek kOzOtt, Ajfinlatunkat a prqiektre
vonatkoz6 p(dyfizati felhivfisbau %gl:alt eiNrfisr ak me gfelel6en kd.sz.itettiik el. Az i ra)fmh.mmk
drvgnyess4ge a kifi.II: t stdl szSm:[tott 90 nap

Keit: ,.. i 4 ;: y4, .!  .....  •  ..........



FeBad6:

KQtdve:

C mzett:

FSlde k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
2022. januar 19. 11:24
poigarmester68@gmaii.com; R k6czi Edit; rerika@foldeak.hu;
munkaugy@foldeak.hu
FW: Aj niatk6r6s-MFP-KEB/2022 F61de k     : 
FOLDEAK keb.pdf

From" P ter M t  <mentor.emva_£g_@_gmail.com>

Sent: Wednesday, January 19, 2022 10:51 AM
To: F61de k PMHiv <foldeak foldeak.hu>
Subject: Re: Aj nlatk r s-MFP-KEB/2022 FSIde k

Tisztelt C[m[

Csatolva kQUd6m az aj ntatomat,

M t  P ter

Mentes a virusokt61, www.avast,com

F6ide k PMHiv <fotdeak( foldeak.hu> ezt [rta (iddpont: 2022. jan. 18., K, 12:05)"

Prelect Advice Kfto

/:

5725 Szeged

N meth Ao Uo 15o

:  Tisztelt M t  P ter Or!

Me!l kelten megkOtdSm aj nlatk r sOnket a MFP-KEB/2022 ,, K6z6ss gszervez shez kapcsoI6d6 eszkSzbeszerz s
s kSz6ss gszervez5 b rt mogat sa" alprogram keret ben projektmenedzseri tev kenvs g beszerz s reo

Araj nlat t legyen szives a megadott hat .riddig, vagyis _2.02_ _2;janu r 20. ( csQtSrtSk} napj ig legyen szives
megkf deni emai ben a foldeak@fo deak,hu ernai] dmre  s postai 6ton a F6 de k KSzs gi Onkorm nyzat 6922
FStde k, Szent L szl6 t r 1, dmreo
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i iK rj k, bogy az aj Snlatt telhez a me i kelt feUoRvas61apot haszn Bja!

i

:2:

Keit" F61de k, 2022° janu r 18.

Tisztelettef:

HajnaQ G bor sk.

polg rmester



/,.:

9,

-'L

h

ri

¥

i

p..

V            7      •FELOB  ASOLAP

FSlde ik K )zs gi O o Anyzat
6922 FNde , Szent LAszi5 t r I.
Teleforgfax: 05/62/524.o092
E-mail: foIdeak@foideak°hu
Ad6szfim: 153:54642-2-06

!. P ojekt menedzsment tev kenys g bcszerzdse aj inla teli lchet6ss g biztositfis val
FNdefik KSzs gi Onkomafinyzat - MFP-. B/2 22 - ,K z Jss .gszervez shez
kapcs ddd :eszk zbesze s  s k z ss gszervez  b r im gat sa" o   projekt
keret beno

A Jatafl  ir:

h

?: i.

11

N :: a+i hJrgya           I  (forN0
?

MFPoKE. B/2022o ,K6zSss gszervez shez kapcsoI6d 
eszk Jzbeszerz s  s kSz6ss gszervez5 bdrt imogat sa']
pr@ekt,  keret ben projektmenedzseri tev kenys !    .o
elt asa az aj inlatkdr sben meghatarozott szakma  /'  O Oc 

tartalom szerint                !

A]ut.f.rott /     £ ? --  , mint az ajfirJattev6 c gjegyzdsre jogosutt
k pvise16je az aj inlattev5 k@viselet ben a fenti beszerzdsi elj is sorfi  a kik isban fogIaIt
felt teleket  elfogadjuk.  A  vfiltalt  k Jtelezetts geket  teljes tjOk.  Nero  N1  ferm
Jsszef6rhetetlens g az Ajfinlatk r5 6s az Aj iiattev5 cdgek kiJz6tt. Aj latu at a projektre
vonatkoz6 p ily zsati felhiv sban foglalt elSirAsnak megfelelSen k6szitettt  el. Az firajfintaamk
rv nyess ge a k filtitfistS1 sz mf, tott 90 nap

• :::; d.:? ,k?  ,

"2.  .X    2    f
:." S'.  o@

////  . : ; ';s' 4:

c gszerO al iff; i=
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Ogyiratsz m" F6Jd÷ 316- ! 8 120

Jegyz6k6nyv

7L

<i.,.

S:

;}i;

K@sz lt: 2022. janu r 21. napj n 08 6ra 00 perckor Projekt menedzsment tev6kenys@9
beszerz@se ajanlatt6teli lehet6ss6g biztosit s val az al bbi projekt keret¢ben°

FP:KEB/2022 =,K6z6ss@gsze ez@shez kapcsol6d6 eszk6zbeszerz@s @s
k6z68s@gszervez6 b@rt ogat sa"

2022. janu r 20. napj&ig - hat&dd6ben   @rkezett aj&nlatok felbont&sa t&rgy&ban
J ÷ I ÷ n  v a n n a k " Hajnal G&bor polg rmester

R k6czi Edit jegyz6

Jegyz6k6nyvvezet6 R k6czi Edit

A jeleni6v6k meg ilapftj&k, hogy 2022. janu&r 20. napj6n 00.00 6r&igo hat&rid6ben: 3 darab
9raj&nlat 6rkezett a Fethiv&sra.

Hat&rid6n tOl aj&nlatt@te! nem @rkezett.

A hat&rid6ben  rkezett &raj&nlatok az al&bbiak:
t. Kunos Agn÷s (5811 V@gegyh&za, J6zsef Attila utca 72.)

Aj nlata" 115 000,-+ 0% AFA = brutt6 115 000,: Ft
Erkezett: 2022.01.20 10 6ra 21 pert

egfelel6s@9 az aj&nlatt@t÷li felh v&snak° @egf÷lel

2 Project Advice Kft. (6725 Szeged, N@meth AndrAs utca 15.)
Aj&nlata" 140 000,o + 0% AFA = brutt6 140 000,o Ft
Erkez÷tt: 2022.01.t9.10 6ra 51 pert

egfelei6s@g az aj&nlatt@t÷li felh v&snak"  egf÷l÷l

3 Euro  : Ert@k Kft. (1065 Budapest, R@vay K6z 4.)
Aj nlata° 94 488,° + 27% AFA = brutt6 120 000,: Ft
Erkezett: 2022.01.20.09 6ra 47 pert

egfelel6s@g az ajAnlatt@teli felhiv snak:  ÷9felel

Az aj&nlatok bir lati szempontja a legalacsonyabb aj nlati &r, az elb r l s alapj&t a
megadott brutt6 aj nlati 6sszeg k@pezi.

Az   FP:KEB/2022  ,,K6z6ss@gszervez@shez  kapcsol6d6  eszk6zbeszerz@s  @s
k6z6ss gszervez6 b@rt&rnogat&sa " p&ly&zat vonatkoz&s&ban projektrnenedzseri
feladatok ell&t&s&ra a Kunos . .gnes (5811 V gegyh za, J6zsef Attila utca 72.) aj&nlata a
iegkedvez6bb. A Kepvisei6-testOlet sz&mAra javaslom eifogadAsra Kunos Agnes aj&nlat&t.

A jegyz6k6nyvet eiolvas s @s feiolvas s ut n a jeleni@v6k j6vghagy61ag lrj k al .

........................................  Naj ial GAbor

polg rmester

-              o..b 
....          R&k6czi Edit

::      Jkv.vezet6 jegyz6


