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Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2018.  március  27-én  megtartot
rendkívüli képviselő- testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Gyóni János képviselő
Katona Ervin képviselő
Mezőfi Ferenc képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
Benke Henriet jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: Benedek Miklós előadó

Polgármester  megnyitota az ülést,  köszöntöte a  jelenlévőket  Megállapítota,  hogy a
testület határozatképes, meghívó szerint ismertete a napirendi pontot. 

Napirendi pont:

1.) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárdburkolattal történő kiépítésének,
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” pályázat beadásának  megtárgyalása 
Előadó: Jamrik László polgármester

1.) „  Önkormányzati  tulajdonú  belterületi  utak  szilárdburkolattal  történő
kiépítésének,  felújításának  és  korszerűsítésének  támogatása
gazdaságfejlesztési  céllal  Pest  megye  területén”  pályázat  beadásának
megtárgyalása 

Jamrik  László:  „Önkormányzati  tulajdonú  belterületi  utak  szilárdburkolatal  történő
kiépítésének,  felújításának  és  korszerűsítésének  támogatása  gazdaságfejlesztési  céllal
Pest megye területén című pályázat megjelent.  20 m Ft-tól – 150 m Ft-ig lehet pályázni.
Úgymond a „Fa utcák”, Hársfa, Diófa, Akácfa és Szentlászlói utca férne bele. Több nem
fér  bele,  a  kockakövet  pedig  nem  bontjuk  meg.  Ajánlatok  érkeztek  be,  amiből
választanunk kellene egy céget, aki viszi a pályázatot.

Benedek Miklós: A Rét  utcát  nem javasolták beadni,  mert  nem gyűjtő utca,  és  nem
esélyes a pályázaton. 3 ajánlat van a pályázat beadására és komplet lemenedzselésére.
Két részből áll az összeg, amit nekünk kell kifizetnünk a pályázat beadására, a másik
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összeg  pedig  szerepel  a  pályázatban,  az  elszámolásra  kerül.  3  ajánlat  let  bekérve,
kértünk referenciákat is:

1.) GEKKO Consulting Kft.  Budapest,  Brutó 635 000 Ft,  és  5 080 000 Ft.  Ez a cég
kevés referenciával rendelkezik.

2.) MT-HARDY Kft Abony, Brutó 571 500 Ft, és 5 715 000 Ft. Igen sok referenciával
rendelkezik. 

3.) Pro-Régió  Kft,  Budapest  a  harmadik.  nagyon  sok  a  referencia.  (operatív
programok, stratégiai munkák, szinte egész Közép-Magyarországon) 508 000 Ft-
ot az első összeg, és 4 000 000 ft, ez egy 100 milliós pályázat lenne. Ez a maximális
összeg. Ez maga a pályázat menedzselés. 85-90 %-os lehet ez a pályázat.

Csináltunk egy előzetes  becslést  már  erre.  Geodéziát  is  megrendeltük:  160 000 Ft-ért
csinálják. Tervezői díj el lesz számolva a pályázatban. 
Első ütemben az első díj részletére vonatkozólag, és a menedzselőt kell kiválasztani, a
pályázat írókat, ez most a legfontosabb.

Jamrik László: Szavazzunk, hogy a 3 ajánlat közül, hogy melyik cég árajánlatát fogadjuk
el a menedzselésre, és a pályázati dokumentáció összeállítására. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

18/2018. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  „Önkormányzati
tulajdonú  belterületi  utak  szilárdburkolattal  történő  kiépítésének,
felújításának  és  korszerűsítésének  támogatása  gazdaságfejlesztési  céllal
Pest  megye  területén” PM_ONKORMUT_2018.  azonosítószámú  pályázatot
beadja. 
Menedzselésre  és  pályázati  dokumentáció  összeállítására  megbízza  a  Pro
Régio Nonprofit Közhasznú Kft-t. (1146 Budapest, Hermina út 17. adószám:
20742164-2-42), az általa megküldöt ajánlat szerint. Az első díj részlet brutó
508 000  Ft,  melyet  az  önkormányzatnak  kell  megfizetnie.  Amennyiben  a
pályázat  sikeres,  úgy az önkormányzat  vállalja  a  második díj  részletet,  az
elnyert támogatás 4%-át, max. 4 000 000 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlat megkötésére, és
a pályázat beadására. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző

Jamrik László: Köszönöm a részvételt! 

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


