Szám: 192-8/2014.

NAGYTEVEL
Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. július 16. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről készült jegyzőkönyve
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Önkormányzat Képviselő-testülete
8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.
Tel: 89/353-696.
Szám: 192-8/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 16. napján 17 órakor megtartott
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Nagytevel - könyvtár
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testületi tagok: Herber József, Bérces Antal, Farkas Zsolt, Kecskeméti Benő, Orbán
Sándor képviselők
B./ Tanácskozási joggal megjelent:
- Horváth Mária jegyző

Lakosság köréből megjelent : 2 fő
Herber József polgármester köszönti a képviselőket és megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert az ülésen valamennyi képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő
napirend megtárgyalását.

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1. Járda épitésére kért ajánlatok elbirálása és
saját erő biztositása

Herber József polgármester

2. Orvosi rendelőbe ablakok beépitésére kért
ajánlatok elbirálása

Herber József polgármester

3. Megállapodás rendezvényre

Herber József polgármester

4. Vegyes ügyek

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a polgármester előterjesztését a napirendre
vonatkozóan.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d Járda épitésére kért ajánlatok
E l ő a d ó : Herber József polgármester
(Előterjesztés a 880/2014. sz. üi. alapján)
Herber József polgármester elmondja, hogy kért ajánlatokat járda épitésére. Az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásában
részesült az önkormányzat. Egyik fejlesztésnek 1000 m hosszúságú 1 m szélességű járda épitését
jelölte meg az önkormányzat. Az ajánlatokat is ennek megvalósulása érdekében kérte, melyek a
következők: Ostrya Épitő, Szolgáltató és Ingatlanhasznositó Betéti Társaság Pápa, Vak Bottyán u. 61.
9.331.960.-Ft összegben, Kovácsi-Fal Épitőipari és Szolgáltató Kft. Pápakovácsi, Fő u. 18.
9.110.294.-Ft összegben, Canal Via Kft. Pannonhalma, Dallos S. u. 24. 8.530.904.-Ft összegben.
Javasolja a testületnek, hogy a legalacsonyabb árat adó kivitelezőt válassza a testület. Egyben
tájékoztatja a testületet, hogy az ajánlatok alapján nem elegendő a kapott támogatás, ezért kéri a
testületet, hogy döntsön az ügyben is, hogy a különbözetet finanszirozza az önkormányzat.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
74/2014./VII.16./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásból megvalósuló járda
épitésre kért ajánlatok közül - Ostrya Épitő, Szolgáltató és
Ingatlanhasznositó Betéti Társaság Pápa, Vak Bottyán u. 61.
9.331.960.-Ft összegben, Kovácsi-Fal Épitőipari és
Szolgáltató Kft. Pápakovácsi, Fő u. 18. 9.110.294.-Ft
összegben, Canal Via Kft. Pannonhalma, Dallos S. u. 24.
8.530.904.-Ft összegben – a Canal Via Kft. ajánlatát fogadja
el, melynek összege 8.530.904.-Ft. Fent megnevezett
támogatás nem fedezi a beruházás költségét, ezért a
képviselő-testület a különbözetet 2.030.904.-Ft-ot az
önkormányzat 2014. évi költségvetése tartaléka terhére
biztositja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fentiek szerinti kivitelezői szerződést megkösse és
aláirja, azzal a felétellel, hogy a kivitelezés befejezésének
határideje, 2014. szeptember 30. napja legyen, a napi kötbér
pedig 20.000.-Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Herber József polgármester
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2./ N a p i r e n d : Orvosi rendelőbe ablakok beépitésére kért ajánlatok elbirálása
E l ő a d ó : Herber József polgármester
(Előterjesztés a 880/2014. sz. üi. alapján)

Herber József polgármester elmondja, hogy kért ajánlatokat az orvosi rendelő ablakainak cseréjére,
beépitésére. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásában részesült az önkormányzat. Egyik fejlesztésként az orvosi rendelőben 8 db ablak
cseréjét jelölte meg az önkormányzat. Az ajánlatokat is ennek megvalósulása érdekében kérte, melyek
a következők: Marcal-Bau Kft. Pápa, Celli u. 67. 713.330.-Ft összegben, Helltherm Bt. Pápa, Korona
u. 45/a. 932.141.-Ft összegben, Borsits és Társa Kft. Pápadereske, Kossuth u. 56. 658.829.-Ft
összegben. Javasolja a testületnek, hogy a legalacsonyabb árat adó kivitelezőt válassza a testület.
Egyben tájékoztatja a testületet, hogy az ajánlatok alapján nem elegendő a kapott támogatás, ezért kéri
a testületet, hogy döntsön az ügyben is, hogy a különbözetet finanszirozza az önkormányzat.

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
75/2014./VII.16./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásból megvalósuló orvosi
rendelőbe 8 ablak cseréjére, beépitésére kért ajánlatok közül Marcal-Bau Kft. Pápa, Celli u. 67. 713.330.-Ft összegben,
Helltherm Bt. Pápa, Korona u. 45/a. 932.141.-Ft összegben,
Borsits és Társa Kft. Pápadereske, Kossuth u. 56. 658.829.-Ft
összegben. Javasolja a testületnek – a Borsits és Társa Kft.
ajánlatát fogadja el, melynek összege 658.829.-Ft. Fent
megnevezett támogatás nem fedezi a beruházás költségét,
ezért a képviselő-testület a különbözetet 258.829.-Ft-ot az
önkormányzat 2014. évi költségvetése tartaléka terhére
biztositja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fentiek szerinti kivitelezői szerződést megkösse és
aláirja, azzal a felétellel, hogy a kivitelezés befejezésének
határideje, 2014. augusztus 30. napja legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Herber József polgármester
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3./ N a p i r e n d : „Fenyves” fürdöhely bérbeadása rendezvény céljára
E l ő a d ó : Herber József polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Herber József polgármester elmondja, hogy az egyik bérlő szeretne rendezvényt tartani a tónál.
Javasolja, hogy ezzel kapcsolatban fogadja el a testület a mellékelt megállapodás tervezetet.
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
76/2014./VII.16./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselőtestület határozata:
Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tervezetet a
„Fenyves”
fürdőhely
rendezvény
céljára
történő
bérbeadásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Herber József polgármester

Herber József polgármester, mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt az ülést 19 óra 50 perckor
bezárja.
kmf.

Herber József
polgármester

Horváth Mária
jegyző

