
Előterjesztés Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 14-i 

rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához 

 

 

Tárgy: Javaslat a Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartására” tárgyában benyújtott pályázat műszaki tervének módosítására 

Előterjesztő: Baksa Ferenc polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program 

„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” alprogramja alapján az ország teljes 

területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzat(ok) számára. 

A program lehetőséget biztosít az 5.000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok és 

önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a 

belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, 

emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 93/2019. (IX.03.) határozatával döntött 

pályázat benyújtásáról, amely pályázatot 13.155.930 Ft keretösszegben el is nyert.  

A pályázat az alábbi eszközöket tartalmazta: 

a. BP 1000 R pótkocsi magasítóval 

b. BTL-140 3P tolólap hidraulikus kifordítással 

c. BVZ 155 vízszintes tengely zúzó 

d. Case Farmall 55 A traktor 

 

Az időközben beérkezett árajánlatok alapján megállapítható, hogy ugyanebben a keretösszegben 

jobb paraméterekkel rendelkező gépeket tudnánk beszerezni, így a pályázat műszaki tervének 

módosítása vált szükségessé. Az árajánlatok az alábbiak: 

ODISYS Bt.: 

- Goldoni Ronin 50 traktor    nettó 6.800.000 Ft + áfa 

- Bagodi BTL 165 tolólap    nettó    483.000 Ft + áfa 

- Bagodi BP 1400 pótkocsi    nettó 1.276.000 Ft + áfa 

- ORSI Rivel Compact 355 függesztett szárzúzó nettó 1.800.000 Ft + áfa 

Összesen:      nettó 10.359.000 Ft + áfa 

 

ALFA-GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 

- Goldoni Ronin 50 traktor    nettó 7.150.000 Ft + áfa 

- Bagodi BTL 165 tolólap    nettó    650.000 Ft + áfa 

- Bagodi BP 1400 pótkocsi    nettó 1.350.000 Ft + áfa 

- ORSI Rivel Compact 355 függesztett szárzúzó nettó 2.200.000 Ft + áfa 

Összesen:      nettó 11.350.000 Ft + áfa 

 

UMWELT Kft.: 

- Goldoni Ronin 50 traktor    nettó 7.150.000 Ft + áfa 

- Bagodi BTL 165 tolólap    nettó    550.000 Ft + áfa 

- Bagodi BP 1400 pótkocsi    nettó 1.350.000 Ft + áfa 

- ORSI Rivel Compact 355 függesztett szárzúzó nettó 2.150.000 Ft + áfa 

Összesen:      nettó 11.350.000 Ft + áfa 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 Baksa Ferenc s.k. 

 polgármester 



 

 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2020. (I.14.) határozata 

 

Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” 

tárgyában benyújtott pályázat műszaki tervének módosításáról 

 

1. Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 

93/2019. (IX.03.) határozatával döntött pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program 

keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” tárgyában, amely 

pályázatot 13.155.930 Ft keretösszegben el is nyert. A pályázat műszaki terve az alábbi 

eszközöket tartalmazta: 

a. BP 1000 R pótkocsi magasítóval 

b. BTL-140 3P tolólap hidraulikus kifordítással 

c. BVZ 155 vízszintes tengely zúzó 

d. Case Farmall 55 A traktor 

2. A képviselő-testület úgy határozott, hogy – az időközben beérkezett árajánlatok alapján – a 

pályázat műszaki tervének tartalmát módosítja aszerint, hogy az 1. pontban meghatározott 

eszközök helyett, az alábbi eszközöket kívánja beszerezni, a legkedvezőbb árajánlatot adó 

ODISYS Bt-től.  

- Goldoni Ronin 50 traktor    nettó 6.800.000 Ft + áfa 

- Bagodi BTL 165 tolólap    nettó    483.000 Ft + áfa 

- Bagodi BP 1400 pótkocsi    nettó 1.276.000 Ft + áfa 

- ORSI Rivel Compact 355 függesztett szárzúzó nettó 1.800.000 Ft + áfa 

Összesen:      nettó 10.359.000 Ft + áfa 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Falu Program keretében 

„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” tárgyában a módosított műszaki 

tervet – a 2. pontban meghatározott tartalommal – benyújtsa.  

 

Határidő: a pályázatíró értesítésére: 2020. január 24. 

Felelős: Baksa Ferenc polgármester 

 

 

 


