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Tárgy:   Simándy József Általános Iskola főépület és Polgármesteri Hivatal épület homlokzati 
hőszigetelés és fűtési rendszer felújítás tervezőjének kiválasztása  
 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
 
A Simándy József Általános Iskola főépülete két épületből áll, melyek összenyitása a két 
általános iskola összevonás során korábbiakban megtörtént. Az egybenyitott épület a 
magastetős volt szakközépiskola és a lapostetős volt Kölcsey Ferenc Általános Iskola önálló 
gépészettel, elektromos rendszerrel bíró épületrészből áll. A két épületrész egy-egy 
tűzszakaszt képez és különböző épületszerkezetekből áll. 
Fentiek alapján a tervdokumentációkat mindkét épületre külön-külön kell elkészíteni. 
A Polgármesteri Hivatal épület 15 évvel ezelőtti kialakítása során a homlokzatképzés 
elmaradt, az 5 évvel ezelőtt történt hivatali épületbővítéskor sem lettek hőszigeteléssel ellátva 
a külső épületszerkezetek. 
 
Ezen beruházások méretükből adódóan közbeszerzés kötelesek, így azok megvalósításához, 
illetve a pályázati források elnyeréséhez rendelkeznünk kell az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet műszaki 
dokumentációval. Ezen kiviteli terv szintű dokumentációkra készített árazott tervezői 
költségvetések kellően megalapozzák a fejlesztésekhez szükséges források mértékét. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38. §-a 
szerint építési tevékenységet végezni csak a jogerős építésügyi hatósági engedélynek, továbbá 
a hozzájuk tartozó, jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti műszaki 
dokumentációnak, valamint az ezek alapján készített kivitelezési dokumentációnak 
megfelelően szabad. 
Tárgyi fejlesztés során elvégzendő építési munka építési engedély nélkül végezgető munkákat 
tartalmaz, így engedélyezési dokumentációra nincs szükség, azonban a településképi 
bejelentési eljárásokról és településképi kötelezésről szóló 20/2015. (IV. 30. ) Önk. rendelet 
szerint az építési engedéllyel építhető építmény homlokzatának, tetőfelépítményének 
felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az 
építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni,  

 

 

 



 

 

átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni 
településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni. 

A bejelentési eljáráshoz a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése szerint a 
kérelem tárgyának megfelelően összeállított - építészeti-műszaki dokumentációt kell 
benyújtani. 
 
Fenti tervezési munka becsült költsége 5.8 Millió Ft+27%ÁFA. 
 
A beszerzés fedezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) Önk. 
rendelet 5. sz. mellékletében a felhalmozási jellegű kiadások között bruttó 7.366 E Ft 
összegben kerül megtervezésre, melyet a Képviselő-testület a novemberi rendes ülésén 
tárgyal. 
 
Tárgyi épületek homlokzati hőszigetelés és fűtési rendszer felújítás, valamint településképi 
bejelentési tervdokumentációinak elkészítésére a melléklet szerint 3 árajánlatot kértünk be. 
 
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéssel kapcsolatos ajánlatok tekintetében a döntések 
meghozatala az SZMSZ szerint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata. 
 
Fentiek alapján kérem a Bizottságot, hogy az ajánlatok közül jelölje meg a nyertes 
ajánlattevőt. 

 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
beérkezett ajánlatok közül, a legkedvezőbb ár alapján a Simándy József Általános 
Iskola főépület és Polgármesteri Hivatal épület homlokzati hőszigetelés és fűtési 
rendszer felújítás és településképi bejelentési dokumentáció elkészítés munkáira a(z) 
…………………………………………-t ajánlatát …………………Ft+ ÁFA összegben 
azzal a feltétellel fogadja el, hogy a Képviselő-testület a fedezetet biztosítja.  
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a nyertes 
vállalkozóval a tervezési szerződést a fenti feltétel teljesülése esetén kösse meg. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Zsiák Balázs, a bizottság elnöke 
 
A határozat egyszerű többséget igényel. 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2015. november 13. 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 


