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‘ JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének

2016. október 26. napján megtartott rendkívüli ülésén

Napirend:

1. Demjén, Dózsa György utca útfelújítás és járdaépítésre vonatkozó árajánlatokról
döntés

Határozat száma Határozat tárgya

5112016.(X.26.) A Dózsa György utca felújítására és járdaépítésére
vonatkozóan a Dynamic Út Kü. árajánlatának elfogadása

A jegyzőkönyv 88-tól 90-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 26-án a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demj éni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes,
javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását.

A képviselő-testületnek a napirendre más javaslata nem volt, egyhangúlag elfogadta azt.

Fodor Géza jol~ármester
Ismerteti a Dózsa utca felújítására és járdaépítésére tett árajánlatokat.
A Thermál Epítő K~. árajánlata nettó 14 889 268 Ft, a Dynamic Ut Kit árajánlata nettó
13 037 879 Ft. Mind a két árajánlatban szerepel az érintett ingatlanok előtti folyóka kiépítése.

Berecz Lászlóné képviselő
Az útszegély benne van mindkét árajánlatban?

Fodor Géza polűrmester
Nincs benne egyikben sem.

Berecz Lászlóné képviselő
Van-e különbség a térkövek között a két árajánlatban?

Fodor Géza pol~árrnester
Nincs különbség, mind a két árajánlatban 20 cm x 10 cmx 4 cm-es burkolókőből készülne a
járda.

Nádasdi János alpo1~ármester
Az öblösítés az érintett helyeken szerepel-e az árajánlatokban?

Fodor Géza pol~ármester
A Dózsa utca benyúló sávjánál az öblöt megszerkesztik a szükséges mértékben. A műszaki
tartalom nem változott. A Rákóczi utca folytatásaként kerül felújításra az út.

Nádasdi János alpolúrmester
Javaslom, csak a kereszteződéseket rakjuk ki szegéllyel.

Gémes Ferenc képviselő
Kövekkel elég kirakni az utak szélét.

Fodor Géza polgármester
Javaslom, hogy a Dynamic Ut Kit. nettó 13 037 879 Ft-os árajánlatát fogadjuk cl.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (négy igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta cl:

51/2016.(X.26.) határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Demjén Dózsa György utca felújítására és
járdaépítésére benyújtott árajánlatok elbírálása alapján a
Dynamic Ut Kfl-t bízza meg az építési feladat ellátásával
13.037.879 Ft ± áfa vállalkozási díjon.
A Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatokkal
Miclmyóczki Nándor műszaki ellenőrt bízza meg
100.000 Ft áfa megbízási díjon.
A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor Géza
polgármestert, hogy a Dynamic Ut Kű-vel a vállalkozási,
Michnyóczki Nándor műszaki ellenőrrel pedig a
megbízási szerződést aláírja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Fodor Géza polEármester

Mivel a 2. napirendi pont keretében több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a
részvételt az önkoniiányzati ülésen, és az ülést bezárja.

í~c2a’ C’~’0
Fodor Géza Kiss Sándor
polgármester címzetes fójegyző


