
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a Gárdony Sirály kempingben és a Panoráma partszakaszon vizesblokk épületek
tervezési árajánlat tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisfaludy Program által a strandok fejlesztésére kiírt pályázati alapból önkormányzatunk
elnyerte a részére biztosított támogatást. Az összeg egy részét – amely a tervezési
munkálatokat fedezi – átutalták egyszámlánkra.

A Gárdony Sirály kempingben meglévő épület átalakításával új vizesblokk tervezéséhez,
valamint a Panoráma partszakaszon a meglévő vizesblokk épület bővítésének tervezéséhez
árajánlatot kértünk.

Három árajánlat érkezett, mindhárom ajánlat az építési engedélyezési dokumentáción felül
más munkarészek készítésére nem vonatkozik.

1. ajánlat: ajánlat adó Tóth Péter tervező, ajánlat keltezése 2020. 03. 12., ár 400.000-
Ft.

2. ajánlat: Két Tervező Bt., Szabó László és Draskovich Attila tervezők, ajánlat
keltezése 2020. 03. 13., ár 480.000- Ft.

3. ajánlat: Kovács György építész, ajánlat keltezése 2020. 03. 16., ár 580.000- Ft.

A három ajánlat azonos tartalmú, jól összehasonlítható. Szerződés tervezetet Tóth Péter az
ajánlat benyújtását követően csatolt.
Javasolom a három közül a legkedvezőbb összegre vonatkozó árajánlat elfogadását.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet 22.
§ (1) bekezdése alapján az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység
kivitelezési dokumentáció alapján végezhető. Az engedélyhez nem kötött építési munkák
esetében a jogszabály rögzíti azon paramétereket, melyek megalapozzák a kiviteli terv
készítését.
A Panoráma partszakaszon tervezett bővítés építési engedély alapján építhető, így a közölt
rendelet szerint kiviteli tervet is kell készíttetni, melynek költségei az engedélyezési
dokumentáción felül jelentkeznek majd.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdony Sirály kempingben meglévő
épület átalakításával új vizesblokk tervezésére, valamint a Panoráma partszakaszon a meglévő
vizesblokk épület bővítésének tervezésére, építési engedélyezési dokumentáció elkészítésére
Tóth Péter tervező 2020. 03. 12.-én keltezett, 400.000- Ft összegű árajánlatát elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlat szerinti tervezői szerződés megkötésére, annak
aláírására.
Határidő: a tervező értesítésére a határozat kiadmányozásakor

a tervezési szerződés aláírására: 2020. április 09.
Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző

Gárdony, 2020. március 25.
Tóth István

Polgármester
Készítette: Keilbach János műszaki ügyintéző


