
 

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 

 

207/2010.(VII.31.) számú előterjesztés 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2010. augusztus 31-ei  

rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Szentistvántelepi iskola emeleti két tantermében 

található nyílászáróinak a beruházási tartalékkeret terhére 

történő cseréjére. 

Készítette:   Hajzer Annamária pályázati szakreferens 

 

Egyeztetve:  Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 

   Homor István beruházási osztályvezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit Szervezési és Képviselő-testületi irodavezető  

Látta:  dr. Molnár Éva jegyző 

   Nagy Zsolt aljegyző 

 

Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 



ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy:  Javaslat a Szentistvántelepi iskola emeleti két tantermében található 

nyílászáróinak a beruházási tartalékkeret terhére történő cseréjére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentistvántelepi Iskola igazgatója jelezte felénk, hogy a hetekben történt nagy esőzések, erős 

viharok megrongálták az épület tetőtéri ablakait, az ablakok környékén erős beázást tapasztaltak, 

a tantermekben állt a víz. 

Az ablakok nyitása során a forgó zsanérok kiszakadtak helyükről, az ablakok eldeformálódva 

kimozdultak helyzetükből, zárásuk nem megoldott, nem illeszkednek.  

A fenti meghibásodások csak cserével oldhatók meg, javításuk nem lehetséges. 

A közelgő tanévkezdésre tekintettel, valamint arra, hogy speciális feladatról van, soron kívül 

felvettük a kapcsolatot a Sziga-Build Kft-vel, a cég korábban is végzett hasonló ablakcserét az 

iskolában.  

A kivitelező vállalta, hogy a munkálatokat a szeptember 1-ei iskolakezdésig elvégzi.  

Kivitelezői költség: 484. 000,- +Áfa,  azaz négyszáznyolcvannégyezer forint + Áfa,  

(bruttó: 605. 000,-Ft.). 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.8.) önkormányzati rendelete 11. § 

(5) bekezdése alapján az intézményi beruházási tartalékról „a költségvetésben nem tervezett, 

sürgős felújításokra és beruházásokra használható fel beruházásonként maximum 500 E Ft 

keretösszeg erejéig” a Polgármester dönt. A kivitelezői költség ezt az összeget meghaladja, ezért 

a Képviselő-testület döntése szükséges. 



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szentistvántelepi 

Iskola két darab tetőtéri ablakának cserélési munkálatait elvégezteti a Sziga-Build Kft-vel  

484. 000,- +Áfa összegben, melyet a 2010. évi intézményi beruházási tartalék terhére biztosít.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász, 2010. augusztus 25. 

Parlagi Endre 

polgármester



 


