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E L T E R J E S Z T É S  

 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. április 20-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
El terjesztés címe és tárgya:  

A víztorony áthelyezésével kapcsolatos telekommunikációs szerelési munkálatokat végz  
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 víztorony áthelyezése kapcsán előzetesen kötelezettséget vállaltunk a tornyon települő, azt 
bérleti jogviszony alapján használó telekommunikációs szolgáltatók felé, hogy a torony 
áthelyezésével kapcsolatos szerelési munkálatokat az önkormányzat rendeli meg és 
finanszírozza. A munkálatok pontosítására helyszíni egyeztetést tartottunk, illetőleg ennek 
alapján egységes ajánlatkérőt állítottunk össze a bontás és átszerelés munkanemeire. 
Az ajánlatkérés nem tartalmazza a szerelési munkálatok idejére kitelepülő ideiglenes 
adótorony költségeit, illetve az új helyszínen kialakítandó elektromos fogyasztási csatlakozási 
pont kiépítését. 

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

GeneralCom Kft.   11.680.000.- Ft + Áfa 

Word-Tel Kft.    12.799.000.- Ft + Áfa 

Szatex-Immo Kft.   11.770.000.- Ft + Áfa 

Az árajánlatok pontosítását kértük a daruzási költség vonatkozásában, mivel a 
munkaterületen egyébként is felvonul másik daru, így a költségek vélhetően csökkenthetők. A 
pontosítási felhívásra határidőben két ajánlattevő nyújtott be módosított ajánlatot az alábbiak 
szerint: 

GeneralCom Kft.   10.080.000.- Ft + Áfa 

Word-Tel Kft.    10.954.000.- Ft + Áfa 

 

Az ajánlatokat előterjesztésemhez mellékeltem. 
Fentiek alapján javasolom, hogy az összegszerűségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
GeneralCom Kft-től rendeljük meg a szerelési munkák elvégzését. 

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

 

Felcsút, 2017. április 14. 
Tisztelettel: 

 
 

Mészáros L rinc 
    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 

……./2017. (IV.20.) számú határozata 
A víztorony áthelyezésével kapcsolatos telekommunikációs szerelési munkálatokat végz  

vállalkozó kiválasztásáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víztorony áthelyezésével kapcsolatos 
telekommunikációs szerelési munkálatok elvégzéséről az alábbiak szerint határoz: 

1., A kivitelezésre megbízza a GeneralCom Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 1., képviseli 
Bibók Csaba ügyvezető, adószám:12146051-2-13, Cg. 13-09-072373) gazdasági társaságot 
árajánlata szerinti tartalommal, 10.080.000.- Ft + Áfa vállalkozói díj mellett. 

2., A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges fedezetet pályázati 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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