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             ELŐTERJESZTÉS – 16. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. november 30. 

A napirendet tárgyaló ülés: PGB, Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör: Döntés a „Művelődési ház vizesblokkjának átalakítása, 

valamint akadálymentes mosdó kialakítása” pályázat kivitelezésérő 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

A Nagymarosi Művelődési Ház vizesblokkja elavult, elöregedett. Felújítása, korszerűsítése 

elengedhetetlenné vált, mely az alábbiak szerinti munkálatokat tartalmazza: 

Az épület szerkezeti váza (teherhordó falak, födém, tetőszigetelés) megmarad. A belső 

kialakítás teljes mértékben elbontandó, így a válaszfalak, a teljes padlószerkezet, a 

felületképzések, a gépészeti- és elektromos rendszerek. Ezek helyett kialakítandó - 

gazdaságos elrendezéssel – az új mellékhelyiség, a mai kornak megfelelően egy 

akadálymentes vizesblokkal együtt. 

Az új padló-rétegrendek terv szerinti minőségben, a teljes alapterületen készítendőek. 

A nyílászárók mind külső, mind belső felületek esetében cserélendők. 

Az érintett épületrész alatti teljes épületgépészeti- és elektromos hálózat, valamint ehhez 

kapcsolódó berendezés a tervek mentén átépítendő. 

A kivitelezésre három árajánlat érkezett: 
 

Ajánlattevő neve, székhelye 
Ajánlati nettó ár 

(Ft) 

ÁFA 

(Ft) 

Bruttó ár 

(Ft) 

P.D.H. Fitter Kft. 2628 Szob Mátyás király u. 8. 22.115.830,- 5.971.274,- 28.087.104,- 

Borsza-Build Kft. 2600 Vác Köztársaság út 63. 26.689.302,- 7.206.112,- 33.895.414,- 

HÓD Kft. 2626 Nagymaros Tégla u. 6. 26.090.020,- 7.044.205,- 33.134.325,- 

A kapott árajánlatok közül a HÓD Kft. ajánlata teljes körű, minden elvárt dokumentumot 

tartalmaz. 

A Borsza Build Kft. nem csatolta ajánlatához az aláírási címpéldányt, míg a P.D.H. Fitter Kft. 

csak az árajánlatot adta be. Ezen cégeket hiánypótlásra szólítottuk fel, melynek határideje 

2021. október 25. 15 óra volt.  

A megadott határidőig a Borsza Build Kft. a hiánypótlást teljesítette, így árajánlatát érvényessé 

vált. A P.D.H. Fitter Kft. a felszólításnak nem tett eleget, így ajánlatát érvénytelenné vált. 

A pályázaton elnyert forrás építésre fordítható összege: 25 089 734,40 Ft, ezért a tisztelt 

Képviselő-testület döntése szükséges a pótlólagos forrás biztosításáról. 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 
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-2015. évi CXLIII. törvény 
 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE:  

--- 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

--- 

 

6. HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2021. (…....) számú határozata 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Művelődési ház 

vizesblokkjának átalakítása, valamint akadálymentes mosdó kialakítása” tárgyú felhívás 

keretében indított beszerzési eljáráshoz pótlólagos forrást biztosít: 8.044 590,6 Forintot a K64 

Egyéb tárgyi eszközök költségvetési sor terhére.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, Pénzügy 

 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2021. (…....) számú határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Művelődési ház 

vizesblokkjának átalakítása, valamint akadálymentes mosdó kialakítása” tárgyú felhívás 

keretében indított beszerzési eljárást 

1. eredményesnek nyilvánítja. 

2. Nyertes ajánlattevő: Hód Kft. (2626 Nagymaros, Tégla utca 6.) 

3.   Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 
 

7. MELLÉKLET:  

Kiírás, eljárás mellékletei 

 

 

Nagymaros, 2021. november 19. 

 

 

 

 

 polgármester 

előterjesztő 

jegyző 

készítő 
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