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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy Pecatóért Egyesület kérelméről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Pecatóért Egyesület az Összefogás Építési Alap pályázaton 2018. július 11-én 
aláírt szerződésben 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Pecató, Bolha-hegy 
Információs táblák kihelyezésére. Az Egyesület a koncepciót nem tudja megvalósítani a 
szerződésben vállalt határidőre, ezért kéri, hogy az elnyert támogatást a most elkészült 
Repkény út közvilágításának kiépítéséhez lehessen felhasználni.   
 
A Repkény út közvilágítása a 2018. júniusban bekért árajánlat alapján napelemes 
lámpatestekkel 5.980.000 Ft.  
 
Pillanatnyilag nem áll rendelkezésre a fennmaradó összeg, de a jövő évi költségvetésben ki 
lehetne egészíteni ezt az összeget és terveztetés után a felajánlott támogatást felhasználva 
kiépíteni a közvilágítást.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2018. október 11. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

készítette: Simon Ágnes 
ellenőrizte: K. Horváth Mónika  



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Pecatóért Egyesület kérelméről  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (X. 25.) határozata 

 
Biatorbágy Pecatóért Egyesület kérelméről  

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágy Pecatóért Egyesület 
kérelmét elfogadja, és a visszaadott támogatás összegét a Repkény út közvilágítás 
kiépítéséhez felhasználja.  

 
 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki osztály 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Összefogás Építési 
Alapból elnyert 1 millió Forint támogatás összegét a 164/2018 (VI. 28.) 
határozat alapján kaptuk meg.  
A pályázaton nyert támogatáshoz kapcsolódó szerződés módosítását szeretném 
kezdeményezni. 
 
A pályázatunkban megadott koncepciót sajnos nem tudjuk megvalósítani, mert a 
korábban ajánlati szinten felkeresett vállalkozó nem vállalja a kivitelezést, 
gyártást. Sok más gyártót is felkerestünk, azonban a többség 
kapacitás  hiányában nem tudja legyártani, illetve ha le is tudná, akkor is 
háromszoros áron tenné azt. 
Ennek köszönhetően azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a kiutalt összeget 
más célra használhassuk fel. A jelenleg folyó Repkény utcai útfelújításban nem 
szerepel a közvilágítás létrehozása, így amennyiben a szerződés módosítható, 
szeretnénk az összeget erre fordítani. 
 
Kérelmem pozitív elbírálásában bízva várom a választ! 
Köszönettel és üdvözlettel, 
 
Móri-Donath Kata  
Biatorbágy Pecatóért Egyesület 
 
 



Tisztelt Simon Ágnes!  
 
Köszönettel vettük ajánlatkérésüket szigetüzemű napelemes közvilágítási lámpára vonatkozóan.  
Ajánlatunk 7 db komplett rendszerre a következő:  
 
Philips komplett napelemes rendszer  
672.300,- Ft/lámpa + ÁFA  
 
Az ár tartalmazza:  
- komplett közvilágítási lámparendszer (LED lámpa, napelem, vezérlés, akkumulátor)  
- lámpaoszlop  
- helyszínre telepítés  
 
Referenciaként hivatkoznánk Érd MJ Város 2016 és 2017 évi rendeléseire - mindösszesen 88 db 
komplett rendszer van telepítve. 
 
A rendszer műszaki leírását külön mail-ben csatoljuk a mérete miatt.  
Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszésüket! Várjuk szíves megrendelésüket!  
 
Üdvözlettel  
Makra József  
igazgatóság elnöke  
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