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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 27-i ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló BM-pályázat módosított műszaki tartalmának jóváhagyása és a 

kivitelező tárgyában ajánlattételi felhívás kiküldése 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) számú BM rendelet 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Még az elmúlt önkormányzati ciklusban – mint az adósságkonszolidációban részt nem vett 

önkormányzat – Alcsútdoboz 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a 

Belügyminisztériumtól. A támogatást a Képviselő-testület a József Attila u. 5. szám alatti 

hivatali épület nyílászáró-cseréjére, külső felújítására, fűtéskorszerűsítésére és belső 

világítótesteinek cseréjére kívánta fordítani, azzal, hogy önrészként a beruházás 5,4 millió 

forint összegű Áfa-vonzatát állította be.  
 

A választásokat követően az új Képviselő-testület a beruházást úgy vette át, hogy a 

nyílászárócsere belső helyreállítási munkálatai nem készültek még el, viszont a rendelkezésre 

álló forrásból még nagyságrendileg kilencmillió forint megmaradt és rendelkezésre állt. 

 

Álláspontunk szerint a hivatali épület félig-meddig felújított állapotban nem maradhat és a 

belső felújítást, az irodák megfelelő belső térelválasztását, az elektromos rendszer és 

vizesblokk cseréjét nem lehet tovább halogatni. Az előzetes állapotfelmérés és tervezői 

költségbecslés alapján ezek a munkálatok 10,5 millió Ft + Áfa összegből megvalósíthatók 

lennének. 

Fentieknek megfelelően – mivel ezeket a felújítási munkanemeket az eredetileg benyújtott 

támogatási igényfelmérés nem tartalmazta – javasolom ezek megvalósítását, és arra kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy éljen a támogatás felhasználási céljának megváltoztatási 

lehetőségével, melyre egy alkalommal a kiírás lehetőséget biztosít. 

Ugyan a módosított felhasználási cél a Belügyminisztérium jóváhagyásához kötött, azonban 

ennek átfutásáig – bízva támogató döntésükben – javasolom egyidejűleg három árajánlat 

bekérését beszerzési szabályzatunkkal összhangban, a felmérés alapján készített árazatlan 

költségvetés alapján azzal, hogy a felújítás mielőbb megkezdhetővé váljék.  

 

Az árajánlat-kéréssel az alábbi gazdasági társaságokat javasolom megkeresni: 

 

a) Koch és S. Kft.  8086 Felcsút 

mail: kochattila97kft@gmail.com 

                tel: +36 20 9353456 

 

b) Magyar Építő ZRt. 

1149 Budapest, Pillangó u. 28. 

Vállalkozási osztály 

Wéber László 

mail: weber.l@magyarepito.hu 

 

c) Németh Béla 2066 Szár,  Vértes köz 2. 

mail: info@nemethbela.eu 

tel: +36 20 994 0652 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogató döntését az alábbi határozati javaslatokról!  

 

Alcsútdoboz, 2015. március 26. 

 

Tisztelettel: 

 

Tóth Erika  

mailto:kochattila97kft@gmail.com
mailto:weber.l@magyarepito.hu
mailto:info@nemethbela.eu


 

 

polgármester 
 

 

Határozati javaslat 

1.,  

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (III.27) számú határozata 

az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) számú BM rendelet alapján a BM-támogatás 

felhasználási céljának megváltoztatásáról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban részt 

nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) számú 

BM rendelet alapján nyújtott 20 millió forint összegű támogatás eltérő célú felhasználásával 

összefüggésben az alábbiakról határoz: 

 

1., Javasolja a támogatás felhasználási céljának megváltoztatását úgy, hogy a József Attila u. 

5. szám alatti hivatali épület építési engedélyhez nem kötött felújítása az eredeti célok mellett 

a belső épületgépészeti és építőmesteri felújítására is kiterjedően – a határozat melléklete 

szerinti tervezői felmérés és költségvetés munkanemeivel összhangban – valósuljon meg. 

2., A felhasználási cél megváltoztatásának jóváhagyása céljából felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a módosítást a támogatást nyújtó Belügyminisztériumnál kezdeményezze. 

3., A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megváltozott felhasználási célhoz kapcsolódóan is 

biztosítja a költségvetésébe betervezett 5,4 millió forint önerőt. 

 

 

Felelős: Tóth Erika polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 

2., 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (III.27) számú határozata 

A József Attila u. 5. szám alatti hivatali épület belső felújítási munkálataira 

ajánlatkérés kibocsátásáról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila u. 5. szám alatti 

hivatali épület belső felújítási munkálataival összefüggésben az alábbiakról határoz: 

 

1., A határozat mellékletét képező árazatlan költségvetés megküldésével a felújítási 

munkálatokra árajánlatot kér be az alábbi gazdasági társaságoktól: 

 

a) Koch és S. Kft.  8086 Felcsút 

mail: kochattila97kft@gmail.com 

                tel: +36 20 9353456 

 

b) Magyar Építő ZRt. 

1149 Budapest, Pillangó u. 28. 

Vállalkozási osztály 

Wéber László 

mail: weber.l@magyarepito.hu 

 

c) Németh Béla 2066 Szár,  Vértes köz 2. 

mail: info@nemethbela.eu 

mailto:kochattila97kft@gmail.com
mailto:weber.l@magyarepito.hu
mailto:info@nemethbela.eu


 

 

tel: +36 20 994 0652 

2., Az árajánlatok benyújtási határidejét 2015. április 15. napjában határozza meg. 

3., A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a felújítást abban az esetben valósítja meg, 

amennyiben az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) számú BM rendelet alapján nyújtott 20 millió forint 

összegű támogatás felhasználási céljának megváltoztatását a támogatást nyújtó 

Belügyminisztérium engedélyezi. 

 

 

Felelős: Tóth Erika polgármester 

Határidő:  Azonnal 

 


