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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata   

 

1. az MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati 

tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan,  

2. az MFP-HOR/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők 

fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan,  

3. az MFP-OJF/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar 

és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan  

 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az Önkormányzat beszerzési 

szabályzata szerinti versenyeztetési eljárást kíván lefolytatni 

 

- projektmenedzsmenti feladatok,   

- tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok  

-          kivitelezési feladatok ellátása kapcsán.  

 
Projektmenedzsmenti feladatok ellátása az alábbiak szerint:  

- A projekt megvalósításának koordinációja. 

- A pénzügyi elszámolás(ok) összeállítása.  

- A pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek 

ellenőrzése. 

- Javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására, a projektben résztvevők 

munkájának koordinálása. 

- Helyszíni kooperációs egyeztetések a projektben résztvevőkkel. 

- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal. 

- Projektbeszámoló(k) összeállítása. 

- Közreműködés a projekt pályázati szempontból történő szakmai és pénzügyi felügyeletében a 

projekt zárási időpontig. 

- a projekt során részt vesz a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság részéről felmerülő 

információ és adatszolgáltatási, ellenőrzési kérésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésében.  

 

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása: 

A projekthez kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása, 

figyelemmel a https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program oldalon 

elérhető „Magyar Falu Program Arculati Kézikönyv” és „Arculati elemek” c. dokumentum előírásaira.  

 

Kivitelezési feladatok ellátása 

Projektben szereplő felújítási, fejlesztési feladatok elvégzése.  

 

 

A fenti pályázatok kapcsán az alábbi feladatokra, az alábbi gazdasági szereplőktől kívánom, 

hogy a Képviselő- testület ajánlatot kérjen:  

 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
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MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati 

tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Heves Megyei Térségfejlesztő Nonprofit 

Kft. 

3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

2. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

One Online Kft.  

3300 Eger, Kapás utca 54. 

3. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Graven Idol Kft. 

3350 Kál, Fő út alsó 9. 

 

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „„Orvosi rendelők 

fejlesztése” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Heves Megyei Térségfejlesztő Nonprofit 

Kft. 

3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

2. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

One Online Kft.  

3300 Eger, Kapás utca 54. 

3. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Graven Idol Kft. 

3350 Kál, Fő út alsó 9. 

 

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Heves Megyei Térségfejlesztő Nonprofit 

Kft. 

3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

2. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

One Online Kft.  

3300 Eger, Kapás utca 54. 

3. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Graven Idol Kft. 

3350 Kál, Fő út alsó 9. 
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MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati 

tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. kivitelezési feladatok DYNAMIC ÚT Kft.  

3300 Eger, Kistályai út 18. 

2. kivitelezési feladatok TENGELY-KÖZMŰ Kft. 

3300 Eger, Kőlyukteteő 0715/3. hrsz 

3. kivitelezési feladatok FÜZES-BAU Kft. 

3390 Füzesabony, Móricz Zsigmond utca 

1.  

4. kivitelezési feladatok VITO Kft. 

3346 Bélapátfalva, Május 1. út 81. 

 

5. kivitelezési feladatok SZILVÁSI ÉPÍTŐ Kft.  

3400 Mezőkövesd, Eper utca 51. 

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők 

fejlesztése”” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. kivitelezési feladatok TERRA FORTE BAU Kft.  

3600 Ózd, Vasvári út 49. 3/1. 

2. kivitelezési feladatok MÁTRAPARK Kft. 

3261 Abasár, Május 1. út 10. 

3. kivitelezési feladatok CZPORT Kft. 

3399 Adornaktálya,  Hild J. út 29.  

 

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. kivitelezési feladatok DYNAMIC ÚT Kft.  

3300 Eger, Kistályai út 18. 

2. kivitelezési feladatok TENGELY-KÖZMŰ Kft. 

3300 Eger, Kőlyukteteő 0715/3. hrsz 

3. kivitelezési feladatok FÜZES-BAU Kft. 

3390 Füzesabony, Móricz Zsigmond utca 

1.  

4. kivitelezési feladatok VITO Kft. 

3346 Bélapátfalva, Május 1. út 81. 

 

5. kivitelezési feladatok SZILVÁSI ÉPÍTŐ Kft.  

3400 Mezőkövesd, Eper utca 51. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Gyöngyössolymos, 2020. szeptember 18.  

 

         Asztalos Miklós  

  polgármester 

 

 Határozati javaslat 

 

Sz.:         /2020. (IX.21.)                         Tárgy: Döntés MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar 

Falu Program keretében „Önkormányzati 

tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című 

pályázat kapcsán projektmenedzsmenti 

feladatok,  tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátására 

felkért gazdasági szereplőkről 

 

HATÁROZAT 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kivitelezésre 

felkért gazdasási szereplők kiválasztása Magyar Falu pályázat kapcsán” tárgyú előterjesztést 

és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MFP-ÖTU/2020 

kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 

hídépítés/felújítás” című pályázat kapcsán projektmenedzsmenti feladatok,  

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátására az alábbi 

gazdasági szereplőket kéri fel:  

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati 

tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Heves Megyei Térségfejlesztő Nonprofit 

Kft. 

3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

2. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

One Online Kft.  

3300 Eger, Kapás utca 54. 

3. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Graven Idol Kft. 

3350 Kál, Fő út alsó 9. 
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2. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert az ajánlatok 

bekérésére.  

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester  

Határidő: értelemszerű 

 

 

Sz.:         /2020. (IX.21.)                         Tárgy: Döntés MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar 

Falu Program keretében „Orvosi rendelők 

fejlesztése” című pályázat kapcsán 

projektmenedzsmenti feladatok,  tájékoztatási és 

nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó 

feladatok ellátására felkért gazdasági szereplőkről 

 

HATÁROZAT 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kivitelezésre 

felkért gazdasási szereplők kiválasztása Magyar Falu pályázat kapcsán” tárgyú előterjesztést 

és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MFP-ÖTU/2020 

kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” című 

pályázat kapcsán projektmenedzsmenti feladatok,  tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátására az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel:  

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” 

című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Heves Megyei Térségfejlesztő Nonprofit 

Kft. 

3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

2. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

One Online Kft.  

3300 Eger, Kapás utca 54. 

3. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Graven Idol Kft. 

3350 Kál, Fő út alsó 9. 

 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert az ajánlatok 

bekérésére.  

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester  

Határidő: értelemszerű 
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Sz.:         /2020. (IX.21.)                         Tárgy: Döntés MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar 

Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat 

kapcsán projektmenedzsmenti feladatok,  

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre 

vonatkozó feladatok ellátására felkért gazdasági 

szereplőkről 

 

HATÁROZAT 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kivitelezésre 

felkért gazdasási szereplők kiválasztása Magyar Falu pályázat kapcsán” tárgyú előterjesztést 

és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MFP-ÖTU/2020 

kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótér fejlesztése” című pályázat kapcsán projektmenedzsmenti feladatok,  

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátására az alábbi 

gazdasági szereplőket kéri fel:  

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Heves Megyei Térségfejlesztő Nonprofit 

Kft. 

3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

2. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

One Online Kft.  

3300 Eger, Kapás utca 54. 

3. projektmenedzsmenti feladatok,   

tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségre vonatkozó feladatok 

Graven Idol Kft. 

3350 Kál, Fő út alsó 9. 

 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert az ajánlatok 

bekérésére.  

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester  

Határidő: értelemszerű 
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Sz.:         /2020. (IX.21.)                         Tárgy: Döntés MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar 

Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat 

kapcsán kivitelezési feladatok ellátására felkért 

gazdasági szereplőkről 

 

HATÁROZAT 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kivitelezésre 

felkért gazdasási szereplők kiválasztása Magyar Falu pályázat kapcsán” tárgyú előterjesztést 

és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MFP-ÖTU/2020 

kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótér fejlesztése” című pályázat kapcsán kivitelezési feladatok ellátására az alábbi 

gazdasági szereplőket kéri fel:  

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. kivitelezési feladatok TERRA FORTE BAU Kft.  

3600 Ózd, Vasvári út 49. 3/1. 

2. kivitelezési feladatok MÁTRAPARK Kft. 

3261 Abasár, Május 1. út 10. 

3. kivitelezési feladatok CZPORT Kft. 

3399 Adornaktálya,  Hild J. út 29.  

 

 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert az ajánlatok 

bekérésére.  

 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester  

Határidő: értelemszerű 
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Sz.:         /2020. (IX.21.)                         Tárgy: Döntés MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar 

Falu Program keretében „Önkormányzati 

tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című 

pályázat kapcsán kivitelezési feladatok ellátására 

felkért gazdasági szereplőkről 

 

HATÁROZAT 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kivitelezésre 

felkért gazdasási szereplők kiválasztása Magyar Falu pályázat kapcsán” tárgyú előterjesztést 

és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MFP-ÖTU/2020 

kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 

hídépítés/felújítás” című pályázat kapcsán kivitelezési feladatok ellátására az alábbi 

gazdasági szereplőket kéri fel:  

 

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati 

tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. kivitelezési feladatok DYNAMIC ÚT Kft.  

3300 Eger, Kistályai út 18. 

2. kivitelezési feladatok TENGELY-KÖZMŰ Kft. 

3300 Eger, Kőlyukteteő 0715/3. hrsz 

3. kivitelezési feladatok FÜZES-BAU Kft. 

3390 Füzesabony, Móricz Zsigmond utca 

1.  

4. kivitelezési feladatok VITO Kft. 

3346 Bélapátfalva, Május 1. út 81. 

 

5. kivitelezési feladatok SZILVÁSI ÉPÍTŐ Kft.  

3400 Mezőkövesd, Eper utca 51. 

 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert az ajánlatok 

bekérésére.  

 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester  

Határidő: értelemszerű 
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Sz.:         /2020. (IX.21.)                         Tárgy: Döntés MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar 

Falu Program keretében „Orvosi rendelők 

fejlesztése” című pályázat kapcsán kivitelezési 

feladatok ellátására felkért gazdasági szereplőkről 

 

HATÁROZAT 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kivitelezésre 

felkért gazdasási szereplők kiválasztása Magyar Falu pályázat kapcsán” tárgyú előterjesztést 

és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MFP-ÖTU/2020 

kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” című 

pályázat kapcsán kivitelezési feladatok ellátására az alábbi gazdasági szereplőket kéri 

fel:  

 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelők fejlesztése” 

című pályázat 

 

sorszám feladat gazdasági szereplő neve, székhelye 

1. kivitelezési feladatok DYNAMIC ÚT Kft.  

3300 Eger, Kistályai út 18. 

2. kivitelezési feladatok TENGELY-KÖZMŰ Kft. 

3300 Eger, Kőlyukteteő 0715/3. hrsz 

3. kivitelezési feladatok FÜZES-BAU Kft. 

3390 Füzesabony, Móricz Zsigmond utca 

1.  

4. kivitelezési feladatok VITO Kft. 

3346 Bélapátfalva, Május 1. út 81. 

 

5. kivitelezési feladatok SZILVÁSI ÉPÍTŐ Kft.  

3400 Mezőkövesd, Eper utca 51. 

 

 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza Asztalos Miklós polgármestert az ajánlatok 

bekérésére.  

 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester  

Határidő: értelemszerű 

 
A határozati javaslat törvényes! 

 

 

 

 

dr. Behan Anett Éva       

      helyettes jegyző 

 


