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39/2011. (VII.19.) Iskola épületében vizesblokk felújítására Bartus Árpád parádi lakos 
egyéni vállalkozó megbízása  

40/2011. (VII.19.)  Iskola Alapító Okirat módosításának előkészítése  
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1./   Az iskolai vizesblokk felújítás kivitelezőjéről döntés    
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. július 19-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi 

ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi ponttal.  
 
 1./ Napirendi pont 
 

     Az iskolai vizesblokk felújítás kivitelezőjéről döntés    
 
Mudriczki József polgármester: 
Tájékoztatásul elmondom, hogy a közösségi ház tetőterében a falak állnak, a villanyszerelési 
munkák folynak, épül a tűzlépcső. A műszaki vezető szerint be tudják fejezni augusztus 
végéig a munkákat. A nyílászárók cseréjének kivitelezőjéről már döntöttünk, az ablakok 
készülnek.  
Négy árajánlatkérést küldtünk ki a vizesblokk felújítására. Helyi vállalkozóként Sági 
Gábortól, Bartus Árpádtól, valamint az egri Nívóber és Éptervszolg Kft.-től kértünk 
árajánlatokat. Sági Gábor jelezte, hogy elfoglalt, nem küld árajánlatot. Bartus Árpád 
árajánlata 10.628 e Ft, az Éptervszolg Kft. ajánlata 10.997 e Ft, a Nívóber Kft. ajánlata 10.976 
e Ft. Az látszik, hogy sokkal magasabb árajánlatokat adtak, mint amire nekünk pénzünk van. 
További alkukra volt szükség. Kértük az ajánlatevőket, hogy módosítsák ajánlataikat. Az 
Éptervszolg Kft. a kivitelezési idő rövidségére hivatkozva visszalépett. A Nívóber Kft. 10 
millió Ft-os Bartus Árpád 9.193.816.-Ft-os ajánlattal élt. Bartus Árpád jelezte ajánlatában, 
hogy a műszaki tartalommal megegyező minőségű, de olcsóbb anyagot tud beépíteni. A 
Nívóber Kft. azt mondta, hogy nem tér el a műszaki tartalomtól, így 10 millió Ft a végső 
ajánlata.  
 
Szakács József képviselő:  
Az épületgépészet kb. 3.800 e Ft, a villanyszerelés 850 e Ft, a vízszerelés 2 millió Ft körüli a 
központi fűtés 600 e Ft. Összesen 7 millió Ft + Áfa körül van.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Döntenünk kell, mert sürget a határidő. Aki egyetért azzal, hogy Bartus Árpád parádi 
vállalkozó végezze a vizesblokk felújításával kapcsolatos munkákat, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért azzal, hogy a munkákat Bartus Árpád helyi 
vállalkozó végezze.  
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Parád Nagyközség Önkormányzatának 
39/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az általános iskola épületében található kettő darab 
vizesblokk felújítására Bartus Árpád parádi lakos egyéni 
vállalkozó fővállalkozói ajánlatát, mint a legalacsonyabb 
ajánlatot elfogadja. 
A testület a tanév közelségére tekintettel a munkák soron 
kívüli megkezdését rendeli el. A munkák műszaki 
ellenőrzésével az IKSZT műszaki ellenőrét javasolja 
megbízni. 
A testület felhatalmazást ad a vállalkozói szerződés 
megkötésére. 

 
Varró Gyula jegyző:  
Az oktatási intézmény épületénél tervezett felújítási, korszerűsítési munkák mellett 
szükségessé válik az intézmény alapdokumentumának az aktualizálása is a hatályos 
közoktatási törvény előírásainak megfelelően. A javaslatot szakértői vélemények támasztják 
alá, ez alapján indokolt a következő tanévtől a tanszakok elnevezésének módosítása és a 
létszámok meghatározása.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Aki egyetért az iskola Alapító Okiratának módosítása előkészítésével, kérem kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a módosítás előkészítésével. 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
40/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzata a Fáy András 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménynél a közoktatási törvény 102. § (11)  
bekezdésére hivatkozással jelenleg érvényben lévő 
Alapító Okirat aktualizálását rendeli el. 
Ennek megfelelően az intézményben a tanszakok 
elnevezését és létszámainak módosítását határozza el a  
2011-2012. tanévtől. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a szükséges 
módosítás érdekében tegyen intézkedést az 
alapdokumentum módosítására, a szakértői vélemények 
szerinti tartalom figyelembe vételével. 
 

Mudriczki József polgármester: 
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 

kmf. 
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Mudriczki József                                             Varró Gyula 

       polgármester                                                       jegyző          
                 
 
 
 
 
                          Csortos Béláné                                               Kucsera György 
                            jkv. hitelesítő                                                    jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 

 
 


