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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. április 9-i nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Ajánlattevők kiválasztása a Magyar Falu Program keretében kiírt „Óvodai 
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” pályázat kivitelezésére 

 
Előterjesztő:  Kiss Csaba polgármester 
 
Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került az „Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése” alprogram. 
 
A pályázati kiírás célja a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének 
elősegítése, ehhez biztonságos játszóterek kialakításának és játszótéri eszközök beszerzésének 
támogatása. 
 
A programban önállóan támogatható tevékenység a közterületi játszótér kialakítása, felújítása, 
korszerűsítése, illetve játszótéri eszközök és felszerelések beszerzése. 
 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll 
rendelkezésre. 
 
A fenntartási kötelezettség eszközbeszerzés esetén az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés 
hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át tart. 
 
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása. 
 
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási 
intenzitású hazai támogatásnak minősül. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5 
millió forint. A Támogató a támogatott projektek esetében 100 %-os mértékű támogatási előleget 
biztosít. 
 
A pályázatot 2021. április 7. és május 7. között lehet benyújtani. 
 
A képviselő-testület célja, hogy a játszótér kialakítása és a játszótéri eszközök beszerzése a pályázat 
nyertességétől függetlenül megvalósuljon. 
 
A beszerzési szabályzat alapján a pályázati támogatásból megvalósuló projektek esetén az 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket és a beszerzési eljárás bírálati szempontját a képviselő-
testület határozza meg. A szabályzat szerint legalább három ajánlattevőtől kell az ajánlatot bekérni.  
 
Javaslom a játszótéri eszközök beszerzésére a három határozati javaslat szerinti gazdasági szereplőt 
megkeresni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az „Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése” pályázat keretében játszótéri 
eszközök beszerzésére pályázatot nyújt be. 
 
A képviselő-testület a támogatás elnyerése esetén a 3 
éves fenntartási kötelezettséget vállalja. 
 
A képviselő-testület a játszótéri eszközök 
beszerzésére ajánlattételre kéri fel az alábbi 
gazdasági szereplőket: 
 
1.  F4 Bau Kft. 

2049 Diósd, Vadrózsa utca 17. 
 
2.  Szivarfa 2020 Kft. 

2544 Neszmély, Petőfi Sándor utca 28. 
 
3.  Bonita Játszóterek Group Kft. 

9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit utca 16/B. 
 
A beszerzési eljárás bírálati szempontja a 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. 
 
A képviselő-testület a pályázat eredményességétől 
függetlenül a felmerülő költségek forrását a 2021. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési 
Szabályzat alapján az ajánlatkérés érdekében járjon 
el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
Szentantalfa, 2021. április 8. 
 
 
                                                                     Kiss Csaba 
          polgármester 
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