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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 45/2016. (IV.16.) sz. határozata alapján döntött, hogy 

támogatási kérelmet nyújt be a TOP-3.2.1-15. kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

című pályázati felhívásra. 

A pályázatot elkészítettük és benyújtottuk, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) támogatásra ítélt. A 80.000.000.- Ft 

összköltségű projektet 100 %-ban támogatják. 

A beruházás keretében a Városgondnokság épületeinek (főépület, műhelyek) zárófödémének hő-és 

vízszigetelése, a födém statikai megerősítése a napelem felszereléséhez, valamint a külső nyílászárók cseréje 

és a külső határoló épületszerkezetek hőszigetelése, továbbá az épület fűtéskorszerűsítése valósul meg. A 

beruházás része még a strandfürdő területen lévő vállfás öltöző épületére napelem felszerelése. 

 

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján 

nyílt eljárást kell lefolytatni a nemzeti eljárásrend figyelembevételével. Az eljárás során figyelembe kell venni 

az értékhatárokat, illetve az egybeszámítási szabályokat. 

 

Az ajánlattételi felhívás tartalmának alapvető elemeit, az ajánlatok bírálati és értékelési tényezőit a Képviselő-

testület határozza meg a hatályos Közbeszerzési Szabályzat szerint. 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Nyírber Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) kötöttünk 

megbízási szerződést. 

 

A Nyírber Kft. a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elkészítette, melyet az előterjesztés 

mellékleteként csatoltam. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

 

Polgár, 2017. november 13. 
 

Tisztelettel:  

 
 

         Tóth József 

         polgármester 

  



 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Polgáron” című beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás elfogadására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az „Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Polgáron” című beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását a melléklet szerint. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 


