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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előző testületi ülésen tárgyaltuk a József Nádor Általános Iskola tetőszerkezetének 

felújítását. Akkor azegyik épületszárny tetőszerkezetének felújításáról döntöttünk, tekintettel 

arra, hogy a felújítás teljes költségére a fedezet nem állt rendelkezésünkre. A képviselő-

testületi ülést követően azonban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jelezte, hogy az 

iskola épületszárny felújítási költségét (6.534.514 Ft-ot) megtéríti Önkormányzatunknak. Az 

így felszabaduló forrással lehetővé válik a kazánház tetőszerkezetének felújítása, amennyiben 

a kivitelezés költségét szeptember 15. után (a helyi adó befizetéseket követően) kell 

kiegyenlíteni. 

 

Az árajánlatok már a korábbi ülésen is rendelkezésre álltak, és az előterjesztés mellékleteit 

képezik. 

 

A tetőfelújításra költségvetésünkben 2.362.000.- Ft+ÁFA, összesen 2.999.740.- Ft 

összegetirányoztunk elő. A legkedvezőbb árajánlat alapján a kazánház tetőfelújítása bruttó 

4.227.046.- Ft, a különbözet az általános tartalékból biztosítható. 

 

Fenti kivitelezési költségen felül a felújításhoz szükséges az előterjesztés mellékletében 

szereplő anyagok beszerzése, melynek ellenértéke bruttó 809.856 Ft +szállítási költség. Mivel 

a kivitelezők a cserép és annak kiegészítő szerelési anyagára nem, hanem csak kizárólag azok 

beépítésére adtak ajánlatot, így ezek megrendelését közvetlenül Önkormányzatunk bonyolítja 

és fizeti. Ezen költségek fedezete is az általános tartalék terhére biztosítható. 

 

Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Alcsútdoboz,2016. június 29. 

    Tóth Erika 

polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz TelepülésÖnkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (VI.4.) számú határozata 

az általános iskola kazánház tetőszerkezetének felújításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alcsútdobozi József Nádor 

Általános Iskola kazánház tetőszerkezetének felújításával kapcsolatban az alábbi döntést 

hozza: 

1.)a kazánház tetőszerkezetének felújítására a Szikszaház Property Kft. 8053 Bodajk, Peske 

köz 4. szám alatti gazdasági társaság 3.328.38.- Ft+Áfa (bruttó 4.227.046.- Ft) összegű 

árajánlatát fogadja el, mely a benyújtott árajánlatok közül összegszerűségében a 

legkedvezőbb (Az árajánlat a határozat 1. mellékletét képezi.) 

2.)a Képviselő-testületfelhatalmazza a polgármestert az 1., pontban meghatározott gazdasági 

társasággal a vállalkozási szerződés aláírására. 

3.)a tető fedéséhez szükséges – a vállalkozói költségvetés részét nem képező, saját 

beszerzéssel megvalósuló – anyagbeszerzést jóváhagyja bruttó 809.856.- Ft +szállítási 

költség összegben, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.(Az árajánlat a 

határozat 2. mellékletét képezi.) 

4.) Felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti anyagbeszerzés megrendelésére. 



5.)A felújításraa költségvetési rendeletben külön soron betervezett forrást a költségvetési 

általános tartalék terhére kiegészíti. 

 

Felelős: Tóth Erikapolgármester 

Határidő:  azonnal 
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