
ELŐTERJESZTÉS 

 a Bicskei Tanuszoda épületének tető- és homlokzatjavításáról 
 

1. előterjesztés száma: 77 /2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Pálfiné Marosán Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Druzsin László 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: beérkezett ajánlatok 
3. melléklet: fotódokumentáció 

5. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
6. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető, mint a Bicskei Tanuszoda üzemeltetője, 
tető- és homlokzatjavítási munkálatokat kíván elvégeztetni a Tanuszoda épületén. 
 
A Tanuszoda tetőszerkezete trapézlemez borítással ellátott, a tetőn található vápa bádogos 
szerkezettel került kialakításra. A tetőszerkezeti csomópontok elkorrodáltak, szétváltak ennek 
következtében a lemezborítás és a vápa találkozás több pontján beázások jelentkeztek, melyek 
további károkat okoztak az épületben. Lokális javításuk nem kivitelezhető, a beázások 
megszüntetése és a további károk elkerülése érdekében, a tető bontásával és új bádogos 
szerkezet kialakításával oldható meg. 
 
A beázások során az épület több helyiségében a mennyezet és a falak is bevizesedtek, 
penészedés jelent meg. A Tanuszoda homlokzata is több ponton felázott, ezek javítása és 
helyreállítása szintén szükséges. 
 
Ezen munkálatokra pályázati lehetőségek nem biztosítottak forrást, így a feladatok elvégzését 
az önkormányzatnak saját forrás felhasználásával szükséges elvégeztetni. 
A Beszerzési Szabályzatnak megfelelően a beszerzési eljárást lefolytattuk, a beérkezett 
ajánlatokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. Mindezeket figyelembevéve 
javasoljuk a kivitelezési szerződést a legkedvezőbb ajánlattevővel megkötni. 
 
Az előterjesztés 3. számú melléklete a helyszínen készült fotókat tartalmazza. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Bicske, 2022. május 10. 
 Bálint Istvánné 
                polgármester 
 
 
 



1. melléklet a 77/2022. előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tárgy: a Bicskei Tanuszoda épületének tető- és homlokzatjavításáról 
  
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Bicskei Tanuszoda (2060 Bicske, Nagy Károly utca 5.) tető- és homlokzatjavítási 
munkálatait elvégezteti, 

2. az 1. pont szerinti feladatokkal a GNR Építő Kft.-t (2091 Etyek, Kócsag u. 78.) bízza 
meg nettó 7 712 252 Ft, - + ÁFA, azaz bruttó 9 794 560,- Ft díjjal, 

3. megállapítja, hogy a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezete a 2/2022. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete 30. melléklet 21. során rendelkezésre áll, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződés megkötésére és az 1. pont végrehajtása érdekében szükséges valamennyi 
kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 
 
 

Határidő:  2022. október 15. 
Felelős:  polgármester 
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