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EL ÖT ERJESZTÉS
A Képviselő - testület 2019. április 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat fedezet biztosítására a Városi Piac Csarnok üvegtető cseréjére

Előterjesztő:

Fekete Zoltán ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint azt az elmúlt évben készült előterjesztésünkben is olvashatták, a piac csarnok üvegtető
része folyamatos beázásokkal nehezíti a mindennapokat.
Az elmúlt év júniusában testületi határozatban kaptunk engedélyt az évek óta fennálló hiba
kijavítására, annak finanszírozására eredménytartalékunk terhére.
Megtörtént a tetőcsere szakmai előkészítése. Három cégtől kértünk és kaptunk árajánlatot. A
kivitelező kiválasztásának időszakában azonban megjelent egy hazai pályázati kiírás amely
szerint, önkormányzatoknak lehetőségük van 30 %-os önerő vállalásával a helyi piac
felújítására, vagy újak építésére. Az önkormányzat ezzel a lehetőséggel élve benyújtotta
pályázatát, aminek az eredménye megszületett. A benyújtott pályázat sajnos nem nyert.
A probléma megoldására szükség van, ezért saját
szeretnénk elvégeztetni a szükséges felújítást.

erőből,

a piac eredménytartalékának terhére

A korábbi ajánlattevőket (GLASS-MONT KFT, TUSOR BAU KFT, KANÁSZ TAMÁS)
nyilatkoztattuk arról, hogy fenntartják-e az elmúlt évben adott ajánlatukat a munka
elvégzésére.
A visszakapott nyilatkozat alapján két cég (GLASS-MONT KFT, TUSOR BAU KFT.) tartja
az elmúlt évben megadott ajánlati árat. A harmadik cég (KANÁSZ TAMÁS) nem adott
választ.
A kivitelezés bekerülési költsége így nettó 24.921.600,- Ft lesz.
A beruházás várhatóan július közepén indul, és normál ütemezés szerint két-három hetet vesz
igénybe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljanak hozzá a felújításhoz és a költségek
eredménytartalékból történő fedezéséhez.
Gödöllő,

2019. április.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében hozzájárul,

Piac Kft. üzleti tervében nem szereplő, Gödöllői Városi Piac épületének
üvegtető cseréjének kivitelezési költségét, a Gödöllői Piac Kft. eredménytartaléka terhére
végeztesse el.
hogy a

Gödöllői

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a társaság
megvalósításának érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

az intézkedések megtételére azonnal

Fekete Zoltán ügyvezető

ügyvezetőjét

a beruházás

