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E L T E R J E S Z T É S  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. február 28-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El terjesztés címe és tárgya:  
Az önkormányzati garázsépületb l meleged  helyiség és vizesblokk kialakítására, valamint 

az irattár b vítésére építési vállalkozó kiválasztása 
 

 
A tárgykört rendez  jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés 

szabályairól szóló 8/2013. (VII.31.) rendelet 
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.1.) önkormányzati 

rendelet 
 
 

 
 

 
 

El terjeszt :   Mészáros Lőrinc polgármester 
Az el terjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző 

 
 
 



 
 
 

Tisztelt Képvisel -testület! 
 

A 2017. évi költségvetésünkbe beterveztük az önkormányzat udvarán elhelyezkedő gazdasági 
épület átalakítását: ezen belül a közmunkásoknak melegedő helyiség és vizesblokk kialakítását 
valamint az irattár bővítését. Az építési engedélyhez nem kötött munkálatok az előzetes 
költségbecslés alapján a költségvetésben 3 millió forint keretösszeggel kerültek beállításra. 

Beszerzési szabályzatunknak megfelelően három ajánlatot kértünk be a munka elvégzésére. 
A megkeresett három ajánlattevő az alábbi árajánlatot tette: 

Falusi Dom Kft.   2.418.260.- Ft + Áfa 

NéBé Kft.    2.496.990.- Ft + Áfa 

Koch és S Kft.   2.333.250.- Ft + Áfa 

Az árajánlatokat előterjesztésemhez mellékeltem. 
Fentiek alapján javasolom, hogy az összegszerűségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
Koch és S Kft-től rendeljük meg a kivitelezést. 

Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni. 

 

Felcsút, 2017. február 24. 
Tisztelettel: 

 
Mészáros L rinc 
    polgármester 

Határozati javaslat: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
……./2017. (II.28.) számú határozata 

Az önkormányzati garázsépületb l meleged  helyiség és vizesblokk kialakítására, valamint 
az irattár b vítésére építési vállalkozó kiválasztása 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az önkormányzati garázsépületből 
melegedő helyiség és vizesblokk kialakítására, valamint az irattár bővítésére építési 
vállalkozó kiválasztásáról az alábbiak szerint határoz: 

1., A kivitelezésre megbízza a Koch és S Kft. (8086 Felcsút, Kassai u. 2., képviseli Koch Attila 
ügyvezető, adószám:11459563-2-07) gazdasági társaságot árajánlata szerinti tartalommal, 
2.333.250.- Ft + Áfa vállalkozói díj mellett. 

2., A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges fedezetet saját forrásból a 
2017. évi költségvetés külön során biztosítja, 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: Azonnal 
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