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Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
2017. május 29-i ülésére

El terjesztés címe és tárgya:
A Faluház el tti területen játszótér kialakítása
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 Faluház előtti park rendezése során úgy láttuk, hogy az épület előtti területen kisebb
játszóteret lehetne kialakítani, melyen a Faluházba érkező gyermekek játszhatnának például
az orvosra, vagy a gyógyszertárra való várakozás idején. Természetesen az emlékpark funkció
a kialakítandó játszótérrel nem keverhető, ezért csak néhány eszköz – kisebb mászóvár, kettős
lengőhinta és egy rugós játék – melyre ajánlatot kértünk. A játszótér a ferde bekötő járdától
balra eső területen kerülhet elhelyezésre. Az ajánlatkérésben az ütéscsillapító felületekre és a
tereprendezésre nem kértünk ajánlatot: ezt részben saját erővel, részben helyi vállalkozókkal
tervezzük kialakítani, illetve az ütéscsillapító kialakítása a játszótéri eszközök elhelyezését
követően valósítható meg.
A három játszótéri eszközre ajánlatot kértünk be három forgalmazó cégtől, melyre
határidőben kettő érvényes árajánlat érkezett:
Tündérkert ’97 Kft.

3.583.470.- Ft + Áfa

P-LAN-T Mérnöki Iroda Kft.

2.722.170.- Ft + Áfa

Az ajánlatokat előterjesztésemhez mellékeltem.
Fentiek alapján javasolom, hogy az összegszerűségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó PLAN-T Mérnöki Iroda Kft.-től rendeljük meg az eszközöket. Javasolom továbbá, hogy a
tereprendezési és ütéscsillapítási munkálatok megrendelésére nettó egymillió forint
keretösszeg elkülönítéséről határozzunk.
Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni.
Felcsút, 2017. május 24.
Tisztelettel:

Mészáros L rinc
polgármester

Határozati javaslat:
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
……./2017. (V.29.) számú határozata
A Faluház el tti területen játszótér kialakításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút, Fő u. 137. szám alatti Faluház
előtti parkban elhelyezendő játszótér megvalósításáról az alábbiak szerint határoz:
1., A játszótéri eszközöket megrendeli az összegszerűségében kedvezőbb ajánlatot benyújtó PLAN-T Mérnöki Iroda Kft.-től (2083 Solymár, Bánya u. 13., képviseli Szeghy Krisztina
ügyvezető, adószám: 14259908-2-13, Cg. 13-09-119055) árajánlata szerinti tartalommal,
2.722.170.- Ft + Áfa ellenérték mellett.
2., A tereprendezési munkálatokra, valamint a szükséges ütéscsillapító felületek kialakítására
egymillió forint + Áfa keretösszeget elkülönít.
3., A megrendelés ellenértékét saját forrásból, a 2017. évi költségvetés tartalékából biztosítja,
4., Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés teljesítésére.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
Azonnal

