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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Képviselő-testület 2013. évi költségvetésének elfogadásakor erre az évre kiemelt fejlesztési 
elképzeléseként az új Faluház létrehozását határozta meg. Az épület építési engedélyeztetése a 
napokban befejeződött, valamint a terveknek megfelelően a beruházás becsült értékének 
meghatározását is elvégeztettük. 

Az elmúlt ülésünkön a már életveszélyes állapotú régi faluház ingyenes elbontását vállaltam, 
melyet a bontásra kötelező építésügyi előírásnak eleget téve végre is hajtottunk. Ez a bontási-
tereprendezési tétel, helyi vállalkozók felajánlásai, valamint néhány, nem szorosan az 
épülethez kötődő belső szerkezeti elemek kivételével a beruházási összeg jelentősen csökkent, 
és a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás nettó 150 millió forintos összeghatára 
alá kerül.  

A csökkentett bekerülési költség közel saját erőből teszi lehetővé beruházásunk teljes 
megvalósítását, hiszen lekötött betét formájában 137 millió forint már most rendelkezésre áll, 
valamint ezen felül jelentős költségvetési tartalékkal rendelkezünk. A célul tűzött teljesítési 
dátum nem kötődik külső, bizonytalan eredetű forrás bevonásához megjegyezve azt, hogy 
jelenleg a tárgyban elérhető és gyorsan lehívható pályázati forrás nem áll rendelkezésre. A 
beruházás teljes költsége és a saját forrás közötti különbözetet a majdani szolgáltató 
bérlőkkel kötött szerződések révén biztosítani tudjuk, illetőleg lehetőség van arra is, hogy a 
végszámla kifizetése nem az idei költségvetést terhelje 

Fentiek alapján úgy vélem, hogy a beruházás megkezdhető és a közbeszerzési eljárás 
megindításának akadálya nincs, természetszerűen a költségvetési rendeletet ennek 
megfelelően, a konkrét költségek és források ismeretében, a közbeszerzési eljárás során való 
döntéssel egyidejűleg módosítjuk. 

Az építési beruházás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik 
azzal, hogy becsült értéke nem éri el a nettó 150.000.000.- Ft-ot. Így a törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
lefolytatása indokolt, mely költséghatékony és gyorsabb lefolyású. Az eljárás során legalább 
három ajánlattevőnek kell egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.  

Javasolom, hogy az alábbi gazdasági szereplőket kérjük fel ajánlattételre az építési beruházás 
elvégzésére: 

a) SOKON Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2484 Agárd, 
Széchenyi úti üzletsor 

b) Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1112 Budapest, 
Németvölgyi út 146. 

c) System Novum Innovatív Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Ybl 
Miklós sétány 26. II. em. 20. 

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció jelen előterjesztés mellékletét képezi. 



 

Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását! 

Felcsút, 2013. május 16.  
 

     Mészáros Lőrinc  
       polgármester 
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Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2013 (V...) számú határozata 

a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása során az 
alábbiakról határoz: 

1., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerint 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a felcsúti új Faluház 
megépítése tárgyban 

2., a felcsúti új Faluház megépítése tárgyában a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
és dokumentációját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja 

3., a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági 
szereplők részére küldi meg: 

a) SOKON Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2484 Agárd, 
Széchenyi úti üzletsor 

b) Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1112 Budapest, 
Németvölgyi út 146. 

c) System Novum Innovatív Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Ybl 
Miklós sétány 26. II. em. 20. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

  

 

 



 


