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Tisztelt Képviselő-testület! 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes
települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 
1215/2019. (IV.18.) Korm.határozatban 20.000.000 Ft vissza nem térítendő egyedi 
költségvetési támogatást kapott a közösségi ház felújítására.

A támogatási összeg megérkezett az elkülönített számlára, a Faluház felújítására vonatkozó
adatlapot a Belügyminisztériumnak megküldtük.

Az adatlapon felsorolt munkák és az azóta felmerült felújítási igényekre tervezői 
költségbecslés készült, 2019. júniusi piaci árakkal. Ez a költségbecslés közel 25.000.000 Ft,
műszaki ellenőri díj nélkül. 

Többszöri egyeztetés után a következő munkarészeket valósítanánk meg, eldöntve, hogy 
generálkivitelezőt bíz meg a testület, vagy minden szakterületre az önkormányzat kér 
árajánlatokat. Azt figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi nyári időszakban a szóba jöhető 
vállalkozások a csapadékos május hónap miatt, szinte elérhetetlenek, még felmérést és
árajánlatot is csak néhányan tudnak adni.

Megfelelő előkészítés után a 20 millió Ft támogatás felhasználása: 
- magas tető utólagos szigetelése, 
- teljes homlokzati nyílászárók cseréje,
- tetőbejárat és eresz csatornarendszer részleges javítása, festése, 
- tetőtér hűtő-, fűtő klímaberendezés felszerelése, 
- külső homlokzat hőszigetelése és vakolása és talajnedvesség elleni szigetelés,  
- villamoshálózat mérőóra-szekrény cseréje, szabványosítása, villamos teljesítmény 

növelése,
- külső szivárgó rendszer teljes cseréje, 
- térkő-burkolat bontása, építése, 
- belső festések, javítások 
- 2 % mértékben műszaki ellenőri vállalkozói díj. 



A piaci szereplők leterheltsége miatt a teljes készültség 2020. tavaszán várható. 

A képviselő-testületnek fentiek alapján abban kell dönteni, hogy generálkivitelezőt próbál 
megbízni, vagy részekre bontva valósítja meg a felújítási munkákat.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 1215/2019. (IV.18.)
Korm.határozatban a közösségi ház felújítására
kapott 20.000.000 Ft vissza nem térítendő egyedi 
költségvetési támogatás felhasználása, illetve a
projekt kivitelezése során

a) árajánlat alapján generálkivitelezőt kíván 
megbízni.

b) a felújítást szakfeladat-részekre bontva, külön
árajánlatkéréseket kibocsátva valósítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szentantalfa, 2019. július 12.

Schumacher József
polgármester


