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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének 2021. augusztus 30. 
napján tartandó soron kívüli nyilvános ülésére 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Döntés az EKF2023 programhoz kapcsolódó árajánlat kiválasztásáról  
 
Előadó: Zékány Zsolt alpolgármester 
 
Előkészítő:  Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Meghívott: - 
 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  
 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 
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Tisztelt Képviselő – Testület! 
 

A Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 Program keretében támogatási 
kérelmet nyújtott be Nagyvázsony Község Önkormányzata Történelmi térerő – 
hagyományőrző programsorozat Nagyvázsonyban címmel. A támogató szervezet 2021.06.24-
én a 76/2021 (06.24) számú határozatával elfogadta és támogatásra érdemesnek találta a 
kérelmet. Támogató vissza nem térítendő támogatást nyújtott melynek összege 5.000.000 Ft, 
azaz ötmillió forint. 
 

Az előzetesen bekért költségbecslés alapján a beszerzés tárgya nem éri el a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: kbt.) 15.§.-ban 
meghatározott közbeszerzési értékhatárt, ezért a kivitelező kiválasztása az előzetesen 
bekért 3 db árajánlat alapján történik. 

 
Az ajánlattételi dokumentáció kiküldését követően határidőre 3 ajánlat érkezett, 
amelyek fontosabb tartalmi elemei a következők: 

 
1. Ajánlattevő adatai: 

 
Ajánlattevő neve: Progressio School Kft 

24273602-2-06 

Ajánlattevő címe/székhelye: 6726 Szeged Bibic u 22 

Ajánlat legfontosabb tartalmi elemei: 
 

 
 
 

2. Ajánlattevő adatai: 
 

Ajánlattevő neve: Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft 
22169015-2-19 

Ajánlattevő címe/székhelye: 8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 96. 

Ajánlat legfontosabb tartalmi elemei: 
 

 
 
 

3. Ajánlattevő adatai: 
 

Ajánlattevő neve: UP Kommunikációs és Média Kft 
23994638-2-13 

Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) 3.410.590- Ft 

Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) 3.676.650- Ft 



Ajánlattevő címe/székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi S. u. 48 

Ajánlat legfontosabb tartalmi elemei: 
 

 
 
Az  ajánlati  árak  a  meghatározott  adatok  és  elvárások  alapján kerültek kialakításra. A 
fentiek alapján megállapítható, hogy az összességében legkedvezőbb árajánlatot a z  
Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft 22169015-2-19 (8296 Nagyvázsony Kinizsi P u 96) 
tette, ezért javasolt nyertes pályázónak őt megnevezni. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vétele mellett szíveskedjen 
az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni. 

 
Határozati javaslat 

 
1. Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, 
hogy az EKF Program keretében Történelmi térerő – hagyományőrző 
programsorozat Nagyvázsonyban című P0120 projektkódon nyilvántartott 
pályázatának támogatás kapcsán programszervezési feladatok ellátása tárgyú 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője legjobb árajánlatot adó 
Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft 22169015-2-19 (8296 Nagyvázsony 
Kinizsi P u 96) 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a beruházás fedezetét a 
2021. évi 
költségvetés keret terhére biztosítsa 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szolgáltatás vásárlás 
fedezetét a 2021. évi költségvetés keret terhére biztosítsa 
 
4. Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a vállalkozási szerződést a 
döntésnek megfelelően írja alá a nyertes pályázóval. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester 

 
 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Nagyvázsony, 2021.augusztus 27. 

Zékány Zsolt 
alpolgármester 

Bruttó ajánlati ár összesen (HUF) 4.065.270  Ft 
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