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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16án megtartott nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)

Jelen vannak:
Marics József
Kasza Jánosné
Dr. Fülöp Gyula
Szalmási Tamás Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Parajdi Cecília

jegyző

Távol maradt:
Törjék György

képviselő

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás,
észrevétel.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúlag, határozat
hozatal mellőzésével elfogadta és megtárgyalta az alábbiak szerint.
Napirend:
1.
Javaslat a vízmű gépház felújítására tett vállalkozói árajánlat
elfogadására, a kivitelező kiválasztására – a polgármester előterjesztésében
2.

Egyebek
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1. Javaslat a vízmű gépház felújítására tett vállalkozói árajánlat
elfogadására, a kivitelező kiválasztására – a polgármester
előterjesztésében
Időközben megérkezett Dr. Fülöp Gyula képviselő, így a Képviselő-testület jelen lévő
létszáma 4 főre változott.
Marics József polgármester elmondta, hogy az első és legfontosabb feladat a
gépház felújítása. Ezen munkálatokra a január hónapban történt megtekintést
követően egy gyors kalkulációt készített Meiszter Attila vállalkozó, amely csak a
legsürgősebb, a további állagromlás megállítására irányuló munkára vonatkozott.
Ezt követően a felújítás követelményeire egy műszaki tartalmi leírást kapott a DRV
Zrt-től, alapján kért be árajánlatokat. Az önkormányzat a költségvetésébe 1 M Ft-ot
tervezett be, tehát 200-300 e Ft összeget kell hozzátenni a költségvetésben szereplő
összeghez, mivel az nettó összeg az ajánlatok pedig bruttó összeget tartalmaznak.
Elmondta, hogy vízmű beruházás céltartalékra 2 M Ft lett tervezve. A munkálatok
közül ami még nagyon fontos és javasolt még ebben az évben megvalósítani, az a
kútfej lezárása lesz, de most a gépház felújítása ügyében kell dönteni a Képviselőtestületnek. A gépház felújítására a fedezet rendelkezésre áll. A maga részéről a
legalacsonyabb ajánlatot, mely a Profid Kft. ajánlata javasolta elfogadni. Elmondta,
hogy nem csak azért, mert a Kft. ajánlata a legalacsonyabb, hanem azért, mert egy
lényegesen összetettebb, szélesebb spektrumú vállalkozás, tehát nemcsak kőműves
munkákkal, hanem villamos és gépészeti munkákkal is foglalkozik. Megjegyezni
kívánta, hogy a Profid Kft. végezte ugyan ennek a gépháznak és a kútnak az
elektromos összeköttetését. A céggel az önkormányzatnak semmilyen problémája
nem volt, a DRV sem jelzett az önkormányzat felé problémát
Javasolta a Profid Kft. ajánlatának az elfogadását. Elmondta, hogy amennyiben a
Képviselő-testület a Profid Kft. ajánlata mellett dönt, a szerződést úgy javasolja
megkötni a kivitelezővel, hogy mindenképpen a rosszidő beállta előtt, az idei évben
megvalósuljon. Megemlítette, hogy már január óta is sokat romlott az épület állaga.
Bódy Gábor a DRV projektmenedzsere elmondta, hogy személy szerint a Kft-t nem
ismeri, de amennyiben az önkormányzatnak jók a tapasztalatai, az már egy
pozitívum. Mindenképpen javasolta az építési napló vezetését, továbbá felelős
műszaki vezető megbízását.
Dr. Fülöp Gyula képviselő javasolta, hogy statikust is bízzon meg az önkormányzat
a munka végrehajtása során. Ez nem jár jelentős költséggel.
Marics József polgármester nem tartotta célszerűnek külön statikus megbízását,
mivel a vállalkozóval kötendő szerződésben a megfelelő garanciákat ki lehet kötni,
továbbá a vállalkozótól független műszaki ellenőr is felügyeli a szakszerű
munkavégzést.
Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a Profid Kft.
ajánlatának elfogadását.
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A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013. (VI. 16.) B. Önk. sz. határozata
A vízmű gépház felújítására beérkezett ajánlatok ügyében
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízmű gépház
felújításának munkálataira beérkezett árajánlatok közül a PRO-FID Kft.
árajánlatát fogadta el, az árajánlatban foglalt feltételekkel, 1.243.506.-Ft+ÁFA
összesen 1.579.253.-Ft vállalkozási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
határozat szerinti feltételekkel történő aláírására.
----------------------

2. Egyebek
a.) A fogorvosi megállapodás módosításáról
Marics József polgármester ismertette a fogorvosi megállapodás tervezetét,
javasolta a módosítás figyelembevételével történő elfogadását.
Parajdi Cecília jegyző elmondta, hogy gyakorlatilag megszövegezésbeli változás
miatt vált szükségessé a megállapodás módosítása, ami azt jelenti, hogy a
személyes ellátásra vonatkozó kötelezettség nem szerepelt a megállapodásban.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2013. (VI. 16.) B. Önk. sz. határozata
a fogorvosi megállapodás módosításáról
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi feladatok
ellátására a HUBOSS-Dent Kft-vel kötött megállapodás – határozat melléklete
szerinti - módosítását elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
--------------------
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b.) Falunap
Marics József polgármester elmondta, hogy az idei évben augusztus 18-19-én
kerül megrendezésre a falunap. Ismertette a programot. Az augusztus 18-i
költségekkel kapcsolatban elmondta, hogy Szabó Szilárd zenekara részére 50 e Ft-ot
javasol biztosítani, a szerzői jogdíjak költsége pedig 30 e Ft lesz. Az augusztus 19-e
vonatkozásában két árajánlatot kért az ételekre. Ismertette az ajánlatokat. A maga
részéről Bódis Gyula árajánlatát javasolta elfogadásra. Továbbá 20 e Ft-ot javasolt
serleg vásárlásra. Megjegyezte, hogy a felmerülő költségek fedezete a
költségvetésben biztosított.
A Képviselő-testület a napirend ügyében 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta.

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2013. (VI. 16.) B. Önk. sz. határozata
A falunapi rendezvények költségeiről

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi falunapi
rendezvények lebonyolítására a 2013. évi költségvetésében biztosított
előirányzat terhére 565.000.-Ft-ot biztosít .
-----------------------------

Marics József polgármester – mivel több napirend nem volt – megköszönte az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Marics József
polgármester

Parajdi Cecília
jegyző

