
ELŐTERJESZTÉS – 3.6. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

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

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. július 28. 

A napirendet tárgyaló ülés: VTKB, Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: polgármesteri titkár 

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 

 

 

Előterjesztés 

 

Nagymaros Város Önkormányzata 2022. július 28-i ülésére 

„Polgármesteri hivatal felújítása” című MFP-HPH/2019. kódszámú pályázat ügye 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nagymaros Város Önkormányzata, a Magyar Falu Program keretében, MFP-HPH/2019. kódszámú pályázaton, 

30221676261 azonosító számmal pályázatot nyert a „Polgármesteri Hivatal felújítására”. Megbízott tervező, a 

felújításhoz szükséges kiviteli terveket (építészet, gépészet, elektromos, statika) és műszaki leírást, továbbá az 

árazatlan költségvetést elkészítette. 

A tervezett beruházási/felújítási munka megvalósítására közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. Az építési 

beruházás beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást az EKR-en keresztül, a Kbt. III. rész 115. § (2) bek. szerinti 

nemzeti, nyílt eljárásban, legalább öt, a teljesítésre vélhetően alkalmas gazdasági szereplő meghívásával kell 

lefolytatni. Az építési beruházáshoz szükséges forrás az elnyert támogatás és az az Önkormányzat költségvetés 

terhére rendelkezésre áll. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására FAKSZ (Felelős akkreditált közbeszerzési 

szakértő) bevonása szükséges. 

 
A fentiekben előadott tények ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására.  

Nagymaros, 2022. július 27. 

Mellékletek: 

Támogatói Okirat  

Berta Ferenc FAKSZ szerződés tervezet 

  



 

Határozati javaslat  

 

………/2022 (07.28.) Képviselő- testületi határozat 

 

1. Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Nagymaros Város Önkormányzata a Magyar Falu Program MFP-
HPH/2019. kódszámú pályázat keretében, a „Polgármesteri Hivatal felújítására” közbeszerzési eljárást írjon ki.  

2. A „Polgármesteri Hivatal felújítása” tárgyú építési beruházás beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítását, az EKR-rendszeren keresztül, a Kbt. III. rész 115. § (2) bek. szerinti nemzeti, nyílt eljárás szerint, 
legalább öt, a teljesítésre vélhetően alkalmas gazdasági szereplő meghívásával írja ki. 

3. Az ajánlattételre felhívandó öt gazdasági szereplőre vonatkozó javaslat:  
 
3.1. Hód Kft  

Székhely: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6. 

Kapcsolat: Heininger Ferenc 

27 /354-195 

06  20/  957-0186 

Mail: hod@hodcsoport.hu 

 

3.2. Aqua-Pilon Kft.  
Székhely: 2600 Vác, Piarista u. 8. 

Kapcsolat: Szeghő Tamás 

27/ 610-793 

06 30/ 991-9509 

Mail: aquapilon@gmail.com 

 

3.3. Tamis-Dekor Kft.  
Székhely: 2610 Nőtincs, Szondy u. 3. 

Kapcsolat: id. Tamis István 

06 20/ 972-6303 

Mail: tamisdekor@gmail.com 

 

3.4. Házkontúr Kft. 
Cím: 2613 Rád, Mindszenty utca 41. hrsz. 665/2. 

Adószám: 27409615-2-13 

Mail: hazkonturkft@gmail.com 

 

3.5. Zoller-86 Kft. 
2626 Nagymaros, Király utca 13. 
Adószám: 12422050-2-13 
Képviseli: Kocsis Norbert  06 70 5255838 
Mail:  kocsisnorbert00@gmail.com 
 

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízza Berta Ferenc György egyéni vállalkozót. (címe: 2040 
Budaörs, Aradi utca 17. Adószáma: 63825468-1-33, Nyilvántartási szám: 7506095), KATA alá tartozó 
vállalkozót 500.000,- Ft szaktanácsadói díj ellenében. 
 

5.  A képviselő-testület felkéri polgármester urat, hogy a műszaki ellenőrt egyszerű, legalább 3 alkalmas 
ajánlattevő felkérésével lefolytatott beszerzési eljárás keretében válassza ki és vele a szerződést kösse meg. 
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6.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti szolgáltatás megrendelésére, szerződés 
megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : polgármester 


