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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022.március 10-ei rendkívüli ülésére 

 
 

Tárgy:  Művelődési Ház és Községháza villámvédelem kivitelezés 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A Magyar Falu Program támogatásából 2020-2021 évben megvalósult az Eötvös Károly Művelődési 
Ház energetikai felújítása, azaz hőszigetelése és nyílászáró cseréje.  
Azonban a munkálatok során megállapításra került, hogy a villámvédelmi rendszer elavult, nem 
megfelelő. A biztonság érdekében a szakemberek véleménye szerint szükséges új villámvédelmi 
rendszer kiépítése, amelyet újra terveztettük az előírásoknak megfelelően, melynek eredményeként a 
kiviteli tervek elkészültek. Három ajánlat bekérésére került sor az önkormányzat beszerzési 
szabályzatának megfelelően. 
 
A 2021. október 14-i testületi ülésre előterjesztés készült ezzel kapcsolatban, ahol a három ajánlat 
bemutatásra került. 
A testület kérte, hogy az önkormányzat még egyszer járja körbe a témát és kérjen be további 
ajánlatot, az ülésen elhangzott vállalkozótól is. A vállalkozó többszöri felkérésre sem adta be ajánlatát, 
illetve más kivitelezőtől sem sikerült ajánlatot beszerezni. 
Felkértük az akkor legalacsonyabb ajánlatot adó Áramvilág Kft-t, hogy tegye meg ismételten ajánlatát, 
amennyibe tudná vállalni a munkát. Az anyagárak emelkedését figyelembe véve az ajánlat az alábbi: 
 

1. Áramvilág Kft. ajánlati ár: bruttó 10.598.239 Ft 
 
Az árajánlatok magas összege annak volt köszönhető, hogy a községháza építésekor a kivitelező az 
épületet bővítményként kezelte, azonban egy épületegyüttest egy villámvédelmi rendszerrel 
szükséges ellátni. Ennek következtében a villámvédelmet a művelődési házra és a községházára 
egyben szükséges kialakítani, az épületeket földelő hálózattal össze kell kötni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Áramvilág Kft. ajánlatát elfogadni szíveskedjen, hogy a 
villámvédelem mielőbb kiépítésre kerülhessen. 
 
Alsóörs, 2022. március 9. 
 

Hebling Zsolt 
polgármester 
 

Határozati javaslat  
..…/2022. (III.10.) önkormányzati határozati javaslat 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös Károly Művelődési Ház, valamint a 
Községháza villámvédelmének kivitelezését támogatja. A kivitelezés költségeire (bruttó 10.598.239 Ft) 
a fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Áramvilág Kft-vel (8200 Veszprém, Damjanich u. 4/b) 
szerződést kössön. 
 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester  
Határidő: azonnal  
 


