
 

  
 
 
 

Tárgy: Döntéshozatal a „VP6-19.2.1-33-3-17 kódszámú pályázati forrásból megvalósuló 
„Borzaspusztai kápolna felújítása” c. építési projekt pótmunkáinak elfogadásáról, 
szerződés módosításáról  

 
124/2021.(VI.04.) számú Polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) számú kormányrendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom: 

 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a „VP6-19.2.1-33-
3-17 kódszámú pályázati forrásból megvalósuló „Borzaspusztai kápolna felújítása” c. 

projekt keretében építési beruházás megvalósítása” kivitelezési feladatok  

• koporsó-polc elbontása 
• belső falfelület tisztítása vakolása 

• vasbeton födém acél gerendáról a rozsdás felületi rész eltávolítása, a 
mennyezet kellősítése 

• vasbeton födém alsó síkjára extrudált hőszigetelő lemez ragasztása  
• üveghálóval erősített simított ragasztó habarcs felületképzés 

• feltört aljzatbeton betonvágóval való szélezése, acél peremmel való lezárása 

• küszöbnél geotextília alátéttel kialakított mosott kavics szivárgó 

 
pótmunkáira elvégzésére a Vinculum Kft. (2370 Dabas, Fő út 149 II/A) ajánlattevő 871.306,-

Ft+áfa összegű ajánlatát elfogadja és a 2021. február 18-án megkötött vállalkozási szerződés 
vállalkozási díját 32.248.508,- Ft + ÁFA, azaz Harminckettőmillió-kettőszáznegyvennyolcezer 

ötszáznyolc + általános forgalmi adó összegre módosítja, valamint  
a vállalkozási szerződés 4.4. pontjának a pályázati forrásból támogatott műszaki tartalom és a 

pályázati forrásból nem támogatott műszaki tartalom  számlázával összefüggő kiegészítését  
elfogadom. 

 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Vinculum Kft. 

(2370 Dabas, Fő út 149 II/A) ajánlattevővel az 1)-2) pontban foglalt tartalommal a 

vállalkozási szerződést megkötöm. 
 

Bugyi, 2021. június 04. 
                 Nagy András Gábor                                         

              polgármester        
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Indokolás 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2020(09.10.) határozatával a „VP6-19.2.1-
33-3-17 kódszámú pályázati forrásból megvalósuló Borzaspusztai kápolna felújításának elindításáról 
döntött.   

 
A döntést követően a konzorciumi partner Dabas Város Önkormányzata és Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata a rendelkezésre álló fedezeti összegről nyilatkozott, ezért 2021. január 20-án 
ismételten elindítottam a beszerzési eljárást. Az ajánlatok beérkezését követően a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adó ajánlattevő Vinculum Kft. bruttó:39.849.046,-Ft összegű ajánlatát –mint 
legalacsonyabb ajánlatot adó ajánlattevő – ajánlatát elfogadtam.  

 
A beruházás elindulását követően az alábbi felmerült, nem tervezett munkák merültek 
fel  

• koporsó-polc elbontása 
• belső falfelület tisztítása vakolása 

• vasbeton födém acél gerendáról a rozsdás felületi rész eltávolítása, a 
mennyezet kellősítése 

• vasbeton födém alsó síkjára extrudált hőszigetelő lemez ragasztása  

• üveghálóval erősített simított ragasztó habarcs felületképzés 
• feltört aljzatbeton betonvágóval való szélezése, acél peremmel való lezárása  

• küszöbnél geotextília alátéttel kialakított mosott kavics szivárgó 
 

Megrendelő és a Vállalkozó és a műszaki ellenőr 2021. május 26-án kelt jegyzőkönyvben a 
fenti munkák szükségessége rögzítésre került és jegyzőkönyvbe írásos ajánlatkérésre 
kérték fel Vállalkozót, melynek határidejét a Felek 2021. június 02 napjában határozták 
meg. 
 
Az ajánlat beérkezését követően -műszaki tartalom indokoltságára és a fedezet 
rendelkezésre állására tekintettel -annak elfogadásáról döntöttem. 

 
 
 


