
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2022. április 25-i soron következő ülésére 

 
Tárgy: a Magyar Falu Program 2022. évi pályázat megvalósítása 

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program 

keretében, a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 

önkormányzatainak (továbbiakban: önkormányzat), több témában.  

A kiírások alapján a következő témákban nyújtottunk be pályázatot: 

1. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (MFP-UHK/2022) – Sólyom 

utca 

2. Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2022) – kisteherautó, billenő platóval 

3. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP-ÖTIK/2022) – Önkormányzat (mely egyben 

közösségi színtér és kialakítás alatt álló könyvtár helyszíne) udvarának térkövezése 

 

Április elején megjelentek a pályázati eredmények, mely alapján a következők mondhatóak el: 

 A Sólyom utca felújítására vonatkozó pályázatunk tartaléklistára került. (Ősszel még várható egy döntési kör, 

mely keretében lehetséges, hogy támogatói döntés születik.) 

 A kommunális eszközökre vonatkozó pályázatunk nyert, így az MAN TGE teherautó beszerzésére megnyílt a 

lehetőségünk. (Részletek a következőkben.) 

 Az önkormányzati udvar felújítására vonatkozóan még nem született döntés. 

 

A „kommunális eszköz beszerzésre” vonatkozó pályázat (MFP-KOEB/2022) keretében új eszközök, gépek, 

munkagépek és kisteherautók beszerzésére nyílt lehetőség. Az igényelhető támogatás maximum összege bruttó 

15 millió forint volt, 100% támogatás intenzitás mellett.  

A Magyar Államkincstár 2022.04.14. napi levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a pályázatunk 

támogatói döntést kapott, így 14.771.550 Ft támogatásra vagyunk jogosultak. A támogatást előfinanszírozásban 

megkaptuk. 

 

Megnyílt a lehetőség a pályázatban megjelölt MAN TGE (billenő platóval és összkerék meghajtással) beszerzésére. A 

2022.01.31. napon kapott árajánlat alapján a pályázatban bruttó 14.581.050 Ft (kedvezményes) beszerzési árat 

jelöltünk be. 

Felvettem a kapcsolatot a forgalmazóval, aki jelezte, hogy az ajánlatot aktualizálni kell az intenzív áremelkedések 

miatt. Ezt az ajánlatot megkértem, ami alapján látható, hogy a beszerezni kívánt tehergépkocsi jelenlegi beszerzési ára 

16.236.950 Ft lett, emellett a 26.850 Ft forgalomba helyezési díj változatlan maradt. Az aktualizált ajánlatot jelen 

előterjesztéshez mellékelem. 
Mindezek alapján szükséges bruttó 1.682.750 Ft plusz forrást biztosítani a beszerzéshez. (Az MAN TGE 

tehergépkocsinak ez az egyetlen magyarországi forgalmazója, így versenyeztetésre nincs lehetőség.) 

A mihamarabbi megrendelés érdekében szükséges döntenünk a plusz forrás biztosításáról, mert minden további eltelt 

idővel emelkednek az árak. 

 

Határozat javaslat 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program keretében a 

„kommunális eszköz beszerzése” támogatására kiírt, MFP-KOEB /2022. kódszámú pályázaton benyújtott, MAN TGE 

márkájú, összkerék meghajtású és billenőplatós kisteherautó beszerzésére vonatkozó, 14.831.050 Ft összértékű 

pályázatra vonatkozó polgármesteri beszámolót tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (mint kizárólagos forgalmazó) által 

adott 16.236.950 Ft (tehergépkocsi) + 26.850 Ft (forgalomba helyezési díj) = 16.263.800 Ft összegű árajánlatot 

elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megrendelés kiadására. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a beszerzéshez a pályázati támogatás felett szükséges további 1.682.750 Ft 

összeget a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Remeteszőlős, 2022. április 22. 

         Szathmáry Gergely 

            polgármester 

 



 
MAN Truck & Bus AG                         
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

 
 

Ügyvezető igazgató:Martin Strier MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.  
Gazd. ügyvezető igazgató: Michal Fiuta H-2330 Dunaharaszti, Csonka János u.2. 
Cégjegyzékszám:. 13-09-069173 Telefon: 00-36 -24-520-300 
Adószám: 12003653-2-44 Telefax: 00-36 -24-520-301 
Bankszámla HUF: UniCredit Hungary 10918001-00000002-19460039 
 
Az MAN Csoport tagja 

www.man.hu                                         
 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. 

Adószám: 15736149-2-13 
 

Tisztelt Szathmáry Gergyely Polgármester Úr! 
 

Megbeszélésünkre hivatkozva, csatoltan küldöm a megbeszélt 1 db gépkocsira árajánlatunkat, a pontos – részletes alap és kért 

extra felszereltségekre. 
Itt szeretnék Önnek egy egyedi - kedvezményes árajánlatot tenni: 
 

3.5T, 4×4 –es hajtás, 3 személyes alváz, 3.640 mm te.táv., 140 LE, 6 fokozatú manuális váltó: 
Gépkocsi nettó lista ára alapfelszereltséggel:                                                       10.689.000 Ft + Áfa 
Gyári extra felszereltség nettó ára, csatolva, és az ajánlatban is feltüntetve:         1.966.000 Ft + Áfa 
Billencs felépítmény nettó ára:                                                                            2.190.000 Ft + Áfa 
Tájékoztató ajánlat, gyártás előtt aktualizálni kell! 
Belső méretek: 3.500 * 2.100 

1. 3 oldalra billenő plató 
2. Acél hossz, és kereszttartók, 400 mm aluminium oldalfalak, osztatlan kivitel, acél rakoncák 
3. Hátsó ajtón fellépő, homlokfal, 6 db rakományrögzítő a keretprofilba 
4. Sárvédők 
5. Lemezelt padlózat 
6. Tervezés + N.K.H. -s engedélyeztetés 

 

Gépkocsi teljes nettó lista ára:                                                                             14.845.000 Ft + Áfa 

  
1 db gépkocsi kedvezményes nettó eladási ár:                                                12.785.000 Ft + Áfa 

ÁFA:         3.451.950 Ft 

1 db gépkocsi kedvezményes bruttó eladási ár:                                              16.236.950 Ft 

Törzskönyv + forgalmi, okmányiroda:                                                                        26.850 Ft 
 
Az ajánlatban szereplő jármű új – eddig használatban nem volt- megfelel, jelenleg teljesíti az Európai Unióban 
hatályos új közúti járművekre vonatkozó forgalomba helyezési követelményeket. 
Ajánlat érvényessége: kiállítástól számított 30 nap. 
 

Küldöm még a tájékoztató anyagok elérhetőségét: 
https://www.van.man/hu/hu/kishaszonjarmu.html 
 

Árajánlat kérését megköszönve, 
Üdvözlettel: 

Lidi Attila 

TGE Értékesítés 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

Berkenyefa sor. 1.  

9027 Győr 

Hungary 

Fax: + 36-24-520-301  

Tel: +36-20-275-2570  

attila.lidi@man.eu 

www.van.man 
 

Győr, 2022.04.22. 
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