
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában van a Kékkút, Fő u. 4. szám (9/1. hrsz.) alatt lévő 

ingatlan, melynek alsó szintjét bérbe adta az Önkormányzat, és boltként üzemel. Az épület felső 

szintje (tetőtér) hosszú ideig nem volt hasznosítva, azonban az 78/2020. (IX.29.) határozatban a 

Képviselő-testület döntést hozott, hogy bevételeinek gyarapítása céljából szálláshelyet létesít 

apartmanok kialakításával. Az apartmanok a tavalyi évben elkészültek. A felújítás során nem tartotta 

szükségesnek az Önkormányzat a nyílászárók cseréjét, úgy tűnt, állapotuk még megfelelő. Az idei év 

esőzései során szembesültünk azzal, hogy a nyílászárók el vannak korhadva, amely miatt beáznak, 

így szükségessé vált a cseréjük. A feladatra az alábbi árajánlat érkezett az Önkormányzathoz: 

Folyondár 2008 Kft. 8227 Felsőörs, Fenyves u. 4., adószám: 14199086-2-19 

I. 1 db bukó-nyíló ablak, kívül egysíkú párkányfogadóval, balos (emeleti), fix peremes 

rovarháló, belső műanyag kamrás párkány, végzárókkal: 139.250 Ft + ÁFA 

II. 1 db bukó-nyíló ablak, kívül egysíkú párkányfogadóval, jobbos (földszinti), fix peremes 

rovarháló, belső műanyag kamrás párkány: 136.000 Ft + ÁFA 

III. Munkadíj: 110.000 Ft + ÁFA 

Összesen 385.250 Ft + ÁFA, bruttó 489.268 Ft. 

Az ár a javító munkálatokat, festést nem tartalmazza. 

Az árajánlat jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A felújítás az Önkormányzat költségvetésében nincs tervezve, azt a tartalék keret terhére kell 

megvalósítani. 

 

Határozati javaslat:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2022. (…) HATÁROZATA 

A Fő u. 4. szám alatti ingatlanon kialakított vendégszobák nyílászáróinak cseréjéről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, 

Fenyves u. 4., adószám: 14199086-2-19) bruttó 489.268 Ft-os árajánlatát az apartman nyílászáró 

cseréjére vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön szerződést a Folyondár 2008 Kft-

vel a nyílászáró beépítés kivitelezési munkáira. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2022. május 31.  

16. napirend 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Kékkút Község Önkormányza Képviselő-testületének 
2022. május 12-én tartandó ülésére                                                          

 
Tárgy:  Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Fő u. 4. szám alatti ingatlanon 

kialakított vendégszobák nyílászáróinak cseréje 
 
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester   
Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző 

                                                                                   
         Jogszabállyal nem ellentétes 

 
 
             dr. Szabó Tímea  
            címzetes főjegyző 


