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Előadó: Pétervári József      …. napirendi pont 

Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2022. 11. 09.-i rendkívüli ülésére 

a Tokod-Üveggyári orvosi rendelő felújításához kapcsolódó infrastruktúra fej-

lesztése munkálatok költségeinek elfogadásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tokod- Üveggyári településrészen folyamatban van a Magyar Falu Prog-

ram keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése” című kiírás, MFP-ÖTIK/2021/4 kategória kódszámú, Orvosi rende-

lők fejlesztése, építése című pályázati kategória keretében az orvosi rendelő 

és védőnői szolgálat épületének felújítása. Felmerült az igény a már korábban 

is hiányolt parkolóhelyek kialakításának megoldására. A helyszíni egyezteté-

sek alapján három vállalkozótól kértünk árajánlatot a rendelkezésre álló terü-

leten burkolt parkoló és csapadékvíz elvezetés kialakítására. A felkérésre az 

alábbi árajánlatok érkeztek be. 

 

 

1. RESSZER- Építő Építőipari és kereskedelmi Kft 

2500 Esztergom 

Bajcsy- Zsilinszky u.27.     

Ajánlat érvényes, megfelel a kiírásnak: 4.757.424, - Ft+ Áfa 

 

2. Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft. 

2531 Tokod 

Széchenyi u. 37.              

Ajánlat érvényes, megfelel a kiírásnak: 4.247.700, - Ft+ Áfa 

 

3. Lukács & Lukács Biztonságtechnikai Kft, 

2534 Tát 

Lehár Ferenc u. 7. 

Ajánlat érvényes, megfelel a kiírásnak: 4.672.470, - Ft+ Áfa 

 

A legkedvezőbb árajánlatot a Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(2531 Tokod Széchenyi u. 37.) nyújtotta be.             

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében, fogadja el a 

következő határozati javaslatot. 

mailto:tokod@tokod.hu


 

Határozati javaslat 

……/2022.(XI.9.) önkormányzati határozat  

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu 

Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingat-

lanok fejlesztése” című kiírás, MFP-ÖTIK/2021/4 kategória kódszámú, Orvosi 

rendelők fejlesztése, építése című pályázati kategória keretében az orvosi 

rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása munkákhoz kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztési munkák kivitelezésével a Bridgework Építőipari és Szol-

gáltató Kft. -t (2531 Tokod Széchenyi u.37.) bízza meg nettó 4.247.700, - Ft 

+27% áfa (1.146.879,- Ft) azaz bruttó 5.394.579, - Ft értékben. A beszerzés forrá-

sa az Önkormányzat 2022 évi költségvetés általános tartaléka.  

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- Testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bánhidi László polgármester 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül. 

 

Tokod, 2022. november 09. 

                                                                                   

Mell: 1db legkedvezőbb árajánlat 

                                                                                      Bánhidi László s.k. 

                                                                                       polgármester 


