
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 25-i ülésére 

2. napirend: 
 
 
Tárgy:  Tervezési megbízások megtárgyalása 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
    Lauter Antal művelődésszervező 
    Rutterschmidné Balogh Ágnes előadó 
     
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  

A fejlesztési elképzeléseinket, valamint az ez évi költségvetési rendeletet szem előtt 
tartva,  árajánlatot kértünk a Triskell Épülettervező Kft-től a Hernádi utca folytatásában lévő 
Szaller féle területen, illetve a Régi Óvoda területén építendő Fecskeházak tervezésére, 
valamint az Általános Iskola bővítésének tervezésére, és Heli Istvántól a Faluközponthoz 
tartozó klubkönyvtár bővítésének megtervezésére. Az ajánlatokat az előterjesztéshez 
mellékelem. 
 
Tájékoztatásul a 2014. évi költségvetésben tervezésre az alábbi összegek szerepelnek: 
 

- Régi óvoda területére építendő épület: 1.500.000.- Ft 
- Fecskeház II. ütem: 0.-Ft 
- Faluközpont klubhelyiség: 504.000.-Ft  
- Iskolabővítés: 0.-Ft 

 
1.   A múlt év végén az Önkormányzat megvásárolta a 656 hrsz-ú ingatlan egy részét (Epres 
utca 45.), mely területen könyvtár építését tervezi (a meglévő Faluházban működő 
nagyteremmel egybe építve). Heli István által benyújtott árajánlatot előterjesztésemhez 
szintén mellékelem. 
 

Határozati javaslat 
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
az Újhartyán 656 hrsz-ú területen építendő 
könyvtárépület engedélyes tervezésével megbízza a Heli 
Haus Tervező és Szolgáltató Bt-t ( 2367 Újhartyán, Szép 
u. 43)  300.000-Ft+Áfa áron, és felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírásával. 

 
  Felelős: Polgármester 
  Határidő: azonnal 



2. Az elmúlt évben megterveztettük az Önkormányzat tulajdonát képező, jelenleg még 
kivonás alatt lévő 022/61 hrsz-ú területre 6 lakásos „Fecskeházat”. A képviselő testület 
megvásárolta a mellette lévő 022/62 hrsz-ú területet, amely a „Fecskeház” II. üteme lenne. 
Pályázatot is figyelembe véve célszerű lenne a két területet együtt kezelni, és megterveztetni a 
folytatást. Erre árajánlatot adott a Triskell Kft, mely árajánlatot az előterjesztéshez csatoltam. 
 

Határozati javaslat 
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
az Újhartyán 022/62 hrsz-ú területen építendő 
„Fecskeház” engedélyes tervezésével megbízza a 
TRISKELL Kft-t ( 1034 Budapest, Kecske utca 25.)  
1.600.000-Ft+Áfa áron, és felhatalmazza a Polgármestert 
a szerződés aláírásával. 

 
  Felelős: Polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
3. A régi óvoda épületének fejlesztésével már korábban egyet értett a testület. Pályázati 
lehetőségeket is figyelembe véve célszerű lenne megterveztetni, mely árajánlatot az 
előterjesztéshez csatoltam. 
 

Határozati javaslat 
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
az Újhartyán Kossuth Lajos és Arany János utca sarkán 
található Régi óvoda helyére építendő „Fecskeház” 
engedélyes tervezésével megbízza a TRISKELL Kft-t ( 
1034 Budapest, Kecske utca 25.)  4.100.000-Ft+Áfa 
áron, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírásával. 

 
  Felelős: Polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
 
4. Általános Iskola bővítése középiskolai szintre magával vonzza az épület bővítését is, 
melyet meg kell terveztetni. Erről szóló árajánlat az előterjesztés mellékletében található. 
 

Határozati javaslat 
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
az Újhartyáni Általános Iskola bővítésének engedélyes 
tervezésével megbízza a TRISKELL Kft-t ( 1034 
Budapest, Kecske utca 25.)  11.400.000-Ft+Áfa áron, és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírásával. 

 
  Felelős: Polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
 
 
 


