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ELŐTERJESZTÉS 

Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Bánk Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 című, MFP-ÖTIK/2022. kódszámú pályázati kiírásra 

pályázatot nyújtott be. A Miniszterelnökség által megküldött támogatói okirat alapján a pályázat 

megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 

Önkormányzatunk a Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítására 26.177.171 Ft vissza nem térítendő támogatást 

kapott. 

 

A támogatási összegből az építéshez kapcsolódó költség: 25.891.611 Ft. A támogatási összeg – az 

építési költségen felül – tartalmazza a műszaki ellenőr díját (250.000 Ft), valamint a kötelező 

tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos költséget (35.560 Ft). 

 

A „Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása” című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére 2022. április 

21-én három környékbeli építőipari cég részére e-mailben ajánlattételi felhívást küldtünk. 

 

Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig (2022. május 5-ig) mindhárom cég megküldte 

árajánlatát: 

 

- Boltív-Bau Kft.: 20.662.485 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 26.241.356 Ft 

 

- Sibal Invest Kft.: 24.467.750 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 31.074.043 Ft 

 

- Home For You Kft.: 26.913.676 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 34.180.369 Ft 

 

 

Javaslom, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű árajánlatot benyújtó, Boltív-

Bau Kft. kerüljön megbízásra a Magyar Falu Program támogatásból megvalósuló, a „Bánki Törpe 

Óvoda tetőfelújítása” kivitelezési munkáinak elvégzésével.  

A fejlesztés megvalósításához a benyújtott legalacsonyabb kivitelezési árajánlat (26.241.356 Ft) és az 

építési munkákra kapott támogatás (25.891.611 Ft) közötti összeget, azaz 349.745 Ft-ot saját forrásból 

szükséges biztosítani. 

 

 

Bánk, 2022. május 19. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 
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…../2022. (V…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program 

támogatásból megvalósuló, a „Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása” kivitelezési munkáinak elvégzésére 

vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Boltív-Bau Kft. 

26.241.356 Ft összegű árajánlatát elfogadja és a Boltív-bau Kft-t megbízza az építési munkák 

elvégzésével. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztés megvalósításához a kivitelezési díj és az építési 

munkákra kapott támogatás közötti összeget, azaz bruttó 349.745 Ft-ot az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében saját forrásból biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása 

kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó jognyilatkozatokat megtegye, és az építésre vonatkozó 

vállalkozói szerződést a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat, mint megrendelő nevében megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


