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Ügyiratszám                          1/150-31/2015.            

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Uzsa  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14.-i nyilvános 

ülésére 
 

Tárgy:  Az önkormányzati tulajdonban álló Művelődési ház fedett 
teraszának megépítésére javaslat 
 

Előterjesztő: Szántói Imre  polgármester 
 

Előkészítő:   
Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Melléklet:  árajánlatok 
Előterjesztést látta:   

…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Képviselő-testület  a 24/2015.(IV.29.) számú határozatában egyebek mellett  felhatalmazta 
a polgármestert , hogy a Művelődési ház árnyékoló előtető kialakításának építési 
engedélyezésének munkálatait kezdje meg , és kérjen be árajánlatokat a munkák elvégzésére. 
 
Az építési engedélyezési eljárás megindításra került , azonban a benyújtott terv korrekcióját 
kérte az építési hatóság , ezért az eljárás 60 napra történő felfüggesztését kértük augusztus 
11.-én. Az építéshatóság azért kérte a terv kisebb korrekcióját , mert az előtető megépítése 
következtében a ház természetes megvilágítása jelentősen csökken , ezért az OTÉK 87-88.§.-
ai értelmében a terv kiegészítését rendelte el. A terv kiegészítéséhez szükséges 60 nap leteltét 
követően a módosított terv alapján folyik tovább az eljárás. 
 
A munkák elvégzésére – az engedélyezési eljárással párhuzamosan – árajánlatokat kértünk be. 
A bekért 2 db  árajánlat átvizsgálása eredményeként megállapítható , hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot a Nyírő Bognár Károly építési vállalkozó ( 8319 Lesenceistvánd , Kossuth u 162. ) 
adta. Az  ajánlott ár  bruttó 11.093.037 ft fix ár. 
A beruházással érintett közterületek az alábbiak: 
 
A műszaki tartalom az árajánlatban részletesen ki van munkálva. Kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és döntsön a munkálatok elvégzéséről. 
 
                                        
 
 



 
 
 
 
 
                                            

H A T Á R O Z A T I     J A V A S LAT  
 

                                                              
Uzsa  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Művelődési ház  árnyékoló előtető megépítését saját forrásból elvégezteti. A munkákra 
beérkezett ajánlatokat megvizsgálta , és annak eredményeként Nyírő Bognár Károly építési 
vállalkozót ( 8319 Lesenceistvánd , Kossuth u 162. )  bízza meg a beruházás 
megvalósításával. Az  ajánlott ár  bruttó 11.093.037 ft Az ajánlott árat a Képviselő-testület 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az építési engedély jogerőre emelkedését követően 
a  vállalkozói szerződés aláírására. 
A vállalkozói díj összegét a 2015.évi költségvetési – fejlesztési tartalék terhére biztosítja.   
 
Határidő: a szerződés aláírására az építési engedély jogerőre emelkedését követően 
Felelős: Szántói Imre   polgármester 
 
                                            
 
 

 
 
 


