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Napirend: „Lengyeltóti, Csokonai u.3. sz. alatti gyermekvédelmi alapellátás épületének 
homlokzat és tető felújítása” elnevezésű pályázat műszaki tartalom változtatása. 
 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Fejlesztési Tanács 184-44/2009. (VIII.10.) DDRFT számú határozatával a „Lengyeltóti, 
Csokonai u.3. sz. alatti gyermekvédelmi alapellátás épületének homlokzat és tető felújítása” 
elnevezésű pályázatunkat (támogatási szerződés száma: 140004909 L) 6.992.319,-Ft-al 
támogatta.  
A projektet megvalósítottuk. A Regionális Fejlesztési Ügynökség, valamint a Magyar 
Államkincstár által 2010. december 21-én közösen tartott utóellenőrzés során a helyszínen 
megállapították, hogy a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció részét 
képező, ajánlattevők által beárazott költségvetés 21. sor tartalma „Hőszigetelő üvegezésű 
faablak elhelyezése….(bukó-nyíló kivitel); 115x210 cm/12 db.”  Ugyanakkor a helyszíni 
szemle során megállapítást nyert, hogy a felújítás során ténylegesen beépített ablakok mérete, 
a tervezettől eltér. Az utca felőli homlokzaton fa nyílászárók, míg a további részeken fa- és 
műanyag nyílászárók vegyesen kerültek beépítésre, változó méretekkel. Az eltérés ellenére az 
ellenőrök megítélése alapján a pályázati cél nem sérült. Kedvezményezettnek az eltérést 
szükséges indokolni és a műszaki tartalom változáshoz a támogató hozzájárulását kérni. 
 
Az eltérések indokolása: 
 
A pályázat mellékletét képező költségvetés 21.sz. tétele 12 db. hőszigetelő üvegezésű faablak 
elhelyezését tartalmazza  4,00 m kerület felett bukó-nyíló kivitelben 115x210 cm méretben.  
A költségvetési tétel kiírása helytelenül történt, ugyanis a pályázati tétel csak egy átlagos 
méretet és költséget tartalmaz. A másik ok, amiért helytelenül történt a kiírás az az, hogy 
ablakok egységes méretre történő cseréjére csak építési engedély birtokában lett volna 
lehetőség, annak hiányában pedig csak az eredeti (a pályázathoz csatolt fotókon és homlokzati 
rajzokon látható) méretekre lehetett cserélni. A pályázat benyújtásakor az építési hatóság is 
ennek megfelelően nyilatkozott a csatolt dokumentumban.  
A közbeszerzés lefolytatásakor a legkedvezőbb ár is magasabb volt mint a pályázatban 
rendelkezésre álló összeg, ezért a közbeszerzési kiírásban biztosított lehetőséggel élve az 
áralku során az ajánlatot a tényleges meglévő ablakméretek szerint határozták meg, mely 
kialkudott értéke megegyezik a pályázatban benyújtott költségvetés összegével.  
A pályázatban beárazott bukó-nyíló ablakoktól eltérően a nagyobb méretű ablakok 
megosztásra is kerültek, vagyis kétszárnyú ablakok készültek. A hossztoldott ablakok esetén 
pedig még a megadott méret felett 70 cm-es fix ablakrész is készült, hogy az eredeti méretet 



tartani tudjuk.  Mindkét megoldás növelte a gyártás költségeit, de esztétikai megjelenésében 
pozitív eredményt hozott. 
 
 A belső homlokzaton található fa és műanyag nyílászárók oka, hogy a gyermekvédelmi 
alapellátás irodáinak kialakításakor az épületen meglévő 16 db. ablakból 2 db. vizesblokk és 2 
db. előtér ablakot, valamint a bejárati ajtót műanyag nyílászárókra cserélték még 2006-ban, de 
ezek a mostani pályázatnak nem részei. Ebben a pályázatban az átalakítás során kicserélésre 
nem került ablakokat cseréltük ki faanyagú ablakokra, ezért vannak a kétféle anyagú ablakok.  
 
A képviselő-testület kéri a Tisztelt döntéshozót, hogy pályázatunk műszaki tartalmának 
változásához hozzájárulni szíveskedjenek. 

 
 

Határozati javaslat 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Lengyeltóti, 
Csokonai u.3. sz. alatti gyermekvédelmi alapellátás épületének homlokzat és tető felújítása” 
című, a  140004909L támogatási szerződés számú beruházás műszaki tartalma 
változtatásának engedélyezésére kérelmet nyújt be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz. A műszaki tartalom változás során a pályázat költségvetésében betervezett 12 db 
régi ablak egységes méretű hőszigetelt ablakra történő cseréjét érinti. Az egységes méret 
helyett az eredeti ablakméretekre történő ablakcsere történik. 
A képviselő-testület kijelenti, hogy a műszaki tartalom változás a pályázati célt nem sérti, a  
műszaki tartalom változás a beruházás összköltségét nem változtatja meg. Kijelenti 
továbbá,hogy a pályázatban is az ablakok eredeti méretre történő cseréje volt a cél, mivel az 
attól történő eltérés építési engedély köteles. 
Felhatalmazza a képviselő-testület Zsombok Lajos polgármestert a kérelem benyújtására. 
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Lengyeltóti, 2011. január 20. 
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