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Készült Demjén Község Önkoirnányzata Képviselő-testületének
2017. október 5. napján megtartott rendkívüli ülésén

Napirend:

1. Demjén Község háziorvosi rendelőjének felújításával kapcsolatos pályázatok elbírálása
Előadó. Fodor Géza polgármester

Határozat száma Határozat tárgya

8012017.(X.5.) A demjéni orvosi rendelő felújítási munkálataira a Hela
Building Kft-t árajánlatának elfogadása

Aj egyzőkönyv 1 49-től 152-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 5-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza jjo1~ármester:

Köszöntöm a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés
határozatképes. Kérem, vegyünk fel egy Új napirendi pontot, az ároktisztítással kapcsolatban.

Á képviselő-testület egyetért cc Új napirendi pontfelvételével.

L Napirend

Demjén Község háziorvosi rendelőjének felújításával kapcsolatos pályázatok
elbírálása

Fodor Géza pol~ám~ester:

Két árajánlat érkezett az orvosi rendelő felújítására. A Thermál Építő és Szolgáltató KU és a
Hela Building KU árajánlata.

Ismerteti a két árajánlatot.

Szlávik Flórián képviselő:

Meg kell nézni a teljes tartalmat mind a két árajánlatban.

Nádasdi János alyol~áirnester:

Meg kell kérdezni a vállalkozókat, mennyit tudnak engedni az árból.

Fodor Géza pol~ármester:

Mivel részleges felújításról van szó, direkt előírások nincsenek. Érintésvédelmi jegyzőkönyvet
kötelező készíteni.

Szlávik Flórián képviselő’

Amit tudunk, azért csináltassunk meg, mivel a közeljövőben úgysem fogunk az épülethez nyúlni.

II. Napirend
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Ároktisztításra árajánlat

Fodor Géza polgármester:

Egy kerecsendi cég adott árajánlatot ajárdafelújításra, ároktisztításra, bejárati hid építéséhez.

Ismerteti az árajánlatot.

Javaslom, a KVCS Geo Kű. árajánlatát fogadjuk cl, vagy várjuk meg a kerékpárút kivitelezőjét,
aki hétfőn érkezik. Kérek tőlük is árajánlatot.
A Szegfű utca felújításával kapcsolatban is kértem árajánlatot.

Ismerteti az ajánlatot.

Berecz Lászlóné képviselő:

Javaslom, vá~juk meg ezzel is a kerékpárút kivitelezőjét.

Szlávik Flórián képviselő:

A Szegfű utca felújítását nem tudom úgy megszavazni, hogy a Széchenyi út járdájáról nem
döntünk.

Berecz Lászlóné képviselő:

A Táncsics utcát is vegyük bele.

Leveszik a napirendről a témát.

Fodor Géza polgármester.

Javaslom, téijünk vissza az első napirendi ponthoz.

Nádasdi János alpolgármester:

Egy alvállalkozó adta a villanyszerelésre az árajánlatot?

Fodor Géza polgármester:

Igen.

Szlávik Flórián képviselő:
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Javaslom, fogadjuk el a kedvezőbb árajánlatot. azzal a kitétellel, bogy csak a kötelezően
kiépítendő dolgokra adjon árajánlatot. A határidő a felújításra maximum egy hónap legyen.

Fodor Géza pol~árrnester:

Javaslom. az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban a Hela Building (3395 Demjén.
Szabadság út 11.) vállalkozó árajánlatát fogadjuk el azzal a kikötéssel, hogy a műszaki ellenőr
segítségét kérve csak a kötelezően megépítendő villanyszerelési munkálatokat végezze el.

Mivel több kérdés. hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előteijesztést egyhangúlag. 5 igen szavazattal elfogadta. majd az alábbiak
szerint határozott:

80/2017. (IX.27.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a demjéni orvosi rendelő felújítási
munkálataira a Hela Building Kü-t (3395 Demjén,
Szabadság út 11.) 6.969.909,-Ft ± 1.881.875,-Ft
áfa 8.851.784,- Ft összegű árajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza
polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozói
szerződést írja alá.
Határidő: 2017. október 20.
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza polgármester:

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt az önkormányzati ülésen,
és az ülést bezárja.

I
i~S CJa

Fodor Géza Kiss Sándor
polgármester címzetes főjegyző


