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Tárgy:  A Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 
fejlesztése" című pályázathoz a Zengő parki játszótér kialakításának tervezése 
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A Magyar Falu Program keretében kiírásra került az „Óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése" című alprogram. A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó 
lakosságszámú településeken az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek felújítása, 
építése, az óvodai játszóudvar és kültéri eszközfejlesztés támogatása, ezáltal a vidéki 
kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.  
 

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek közül önkormányzatunk a 
közterületi játszótér kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, kerítés építése, 
javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri játszóeszköz és 
berendezés fejlesztése) és a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) 
GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, 
valamint hulladékgyűjtő és pihenőpad beszerzése tevékenységekre szeretné benyújtani 
pályázatát a Zengő parki játszótér helyszínre. 

A pályázat beadásához mindenképpen szükséges a tervező által készített megfelelő 
tervdokumentáció, műszaki leírás és egyebek. 
A Zengő parki játszótér pályázati tervdokumentációjának elkészítésére kértünk ajánlatokat. 
A Kerten Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (8600 Siófok, Mogyoró utca 8.) vállalási díja: nettó 
100.000-Ft + 0% áfa, azaz bruttó 100.000.-Ft.  
 
Javasoljuk a Kerten Bt. ajánlatát elfogadni az előterjesztés mellékletét képező tervezési 
megbízási szerződésen foglalt tartalommal.  

Nadap, 2020. 06. 17.     Köteles Zoltán  
         polgármester 

 
 

 
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Nadap Község Polgármesterének  
24/2020. (VI.17.) 

HATÁROZATA 
 

Nadap Zengő parki játszótér kialakítása 
 

Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 

2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 



keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

Fentiekre tekintettel Nadap Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:  

Nadap Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében 
kiírásra került, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című alprogram 
pályázati kiírására. A pályázat benyújtásakor kötelező mellékletként csatolni kell a tervező 
által készített műszaki leírást, alaprajzot, helyszínrajzot, vázlatrajzot, költségbecslést, mely 
dokumentumok elkészítését tervezői jogosultsággal rendelkező tervező tudja elkészíteni.  
Fentiekre tekintettel a Nadap, Zengő parki játszótér kiviteli terveinek elkészítésével   
megbízom a Kerten Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (8600 Siófok, Mogyoró utca 8., 
adószám: 25238460-3-14). Árajánlatát 100.000.-Ft + 0% Áfa, azaz bruttó 100.000.-Ft 
elfogadom, mely összegre az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szabad tartaléka 
terhére biztosítok fedezetet. 
 
Felkérem a jegyzőt, hogy intézkedjen a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésről és a 
munka megrendeléséről (szerződéstervezet a határozat melléklete). 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó 
jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 
 
 
 

24/2020. (VI.17.) határozat melléklete 
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