
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. július 15-ei rendkívüli ülésére  

 

Tárgy:   Döntés pályázat benyújtásáról (Blachere 

Kft.) karácsonyi fénydekoráció 

beszerzéséhez 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:       DFV/2619/2022 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Blachere Illumination Hungary Kft. karácsonyi fénydekoráció témakörében pályázati kiírást tett 

közzé, melynek célja a települések karácsonyi fénydekorációjának megoldása vagy fényelemeinek 

bővítése, a terek környezetbarát, energiatakarékos és innovatív fényelemekkel való betöltése és egy 

megújult design kialakítása, mely élményt nyújt a lakosság számára.  

 

A támogatás új és felújított fényelemekre is kiterjed.  

 

A 100 % támogatást 3 pályázó nyerheti el.  

A 75 % támogatást 4, míg az 50 %-os támogatást 15 nyertes pályázó nyerheti el. 

 

A támogatás mértéke maximum nettó 1.000.000 Ft értékű fényelem.  

Önkormányzatonként 1 pályázat nyújtható be.  

 

Támogatás igénybevételére jogosultak: 

- akik rendelkeznek a pályázaton elnyerhető elemek felszerelésére, leszerelésére, tárolására 

és karbantartására anyagi forrással 3 évre vonatkozóan, és képesek azt kivitelezni vagy 

kivitelezői alvállalkozót megbízni annak szerelésére. Erről nyilatkozni szükséges.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2022. július 12. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

 

1. Dunaföldvár Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft. által kiírt BIHU 

100-2022 számú pályázati felhívására vonatkozóan támogatási igényt nyújt be karácsonyi 

fénydekorációs elemek beszerzésére.   

 

2. a benyújtandó támogatási igény maximum nettó 1.000.000 Ft. 

 

3. amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a pályázatban kiírt 100 %-os támogatást, akkor 

élni kíván a 75 %-os támogatás lehetőségével is. 



 

4. az önkormányzat vállalja a támogatás feletti rész önerőből történő finanszírozását, az 

alábbiak szerint:   

 

o elnyert 100 % támogatás esetén biztosítandó önrész az ÁFA összege max. 270.000,- 

Ft értékben,  

o elnyert 75 % támogatás esetén biztosítandó önrész nettó költség 25%-a (max. 

250.000,- Ft) és az ÁFA összege (max. 270.000,- Ft) összesen max. 520.000,- Ft 

értékben.  

 

5. az önkormányzat rendelkezik a pályázatba betervezett elnyerhető elemek felszerelésére, 

leszerelésére, tárolására és karbantartására anyagi forrással 3 évre vonatkozóan, és képes 

azt fenntartani, kivitelezni vagy kivitelezői alvállalkozót megbízni annak szerelésére.  

 

6. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat megvalósításával, a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 a pályázat benyújtási határideje: 2022. július 31.  

 


