
 

Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Polgármesteri döntéséhez 

 

Magyar Falu Program 

Faluházak felújítása c. alprogram - Napelem rendszer kiépítése - 

ajánlattételi felhívás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Leányvár Község Önkormányzata a Magyar Falu Program Faluházak felújítása c. alprogram 

keretében 29 999 996,- Ft összegű támogatásban részesült. A projekt megvalósításának 

tervezett fizikai befejezése 2022.06.30. 

 

A pályázat keretében megvalósításra kerül a hivatal fűtés-vezetékeinek korszerűsítése, a 

tetőszerkezet újjáépítése, hűtő-fűtő klímarendszer kialakítása, napelem rendszer telepítése.  

 

A tervezett felújítások megvalósítási költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így 

közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség. Az önkormányzat beszerzési szabályzata 

értelmében elkészítésre kerültek a felújításhoz kapcsolódó műszaki leírások, továbbá az 

ajánlattételi felhívások. 

 

1. Napelem rendszer kiépítése 

 

A napelem rendszer kiépítésére a munka tervezett kezdete és befejezése: 2021. április 22.-i 

tervezett szerződéskötést követő munkaterület átadást követően  – 2021. szeptember 15. 

Az ajánlattételi határidő: 2021. március 18. 1100 óra. 

Az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívás a megvalósítandó műszaki 

paramétereket árazatlan formában tartalmazza.  

Javaslom az alább felsorolt cégek megkeresését ajánlattétel céljából: 

 

• Energo-Investment Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró utca3/a.) 

• Szakoplusz Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 5.) 

• Hágen Solar Kft. (2890 Tata Tölgyes utca 6, adószám: 25032903-2-11) 

• Tiszta Energiák a Földért és az Emberekért Kft. (1137 Budapest, Kunigunda útja 60.) 

 

Határozati javaslat:  

 

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 ……/2021. (II…..) polgármesteri határozata 

a Magyar Falu Program Faluházak felújítása c. alprogram 

 – Napelem rendszer kiépítése - projekt ajánlattételi felhívásáról  

 

Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre 

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében úgy dönt, hogy: 



 

 

1) A Magyar Falu Program Faluházak felújítása c. alprogram - Napelem rendszer kiépítése 

- kiépítése projekt kivitelezői munkáira az ajánlattételi dokumentációt, valamint a műszaki 

leírást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2) Az 1.) pontban meghatározott ajánlattétel bekérése érdekében hozzájárul az alábbi 

kivitelezők megkereséséhez: 

 

• Energo-Investment Kft. (1151 Budapest, Mélyfúró utca 3/a.) 

• Szakoplusz Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 5.) 

• Hágen Solar Kft. (2890 Tata Tölgyes utca 6, adószám: 25032903-2-11) 

• Tiszta Energiák a Földért és az Emberekért Kft. (1137 Budapest, Kunigunda útja 60.) 

 

3) Az árajánlatok beérkezésének határideje: 2021. március 18. 1100 óra. 

 

Felelős: Fári Csaba polgármester 

Határidő: 1)-2) pont 2021. február 26., 3.) 2021. március 18. 
 

 

Kérem a határozati javaslat elfogadásának támogatását! 

   

Leányvár, 2021. február 24. 

            

   Fári Csaba s.k.  

                polgármester 


