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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. június 16án 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő,
2) Stadler Gábor képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés a képviselők 5 fős jelenlétével
határozatképes, két fő igazoltan van távol. A rendkívüli, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot
teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Magyari Ferenc és Farkas András
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
107/2017.(VI.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendes, nyílt
képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Magyari Ferenc és
Farkas András képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 16.
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Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok tárgyalását, egyetlen napirendi ponttal történő kiegészítéssel: 3. napirendi
pontként javasolom tárgyalni a TOP-3.2.1-16 művelődési ház energetikai felújításához
szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére történő árajánlat kérést. Amennyiben
nincs egyéb napirendi pontra javaslat, javasolom a mai ülés napirendjének elfogadását.
Kérdésem, ki az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
108/2017.(VI.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a napirend elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Vis maior igénnyel kapcsolatos hiánypótlási felhívás
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Vis maior (2) pályázattal kapcsolatos árajánlatokról döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. TOP-3.2.1-16 művelődési ház energetikai felújításához megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére árajánlat kérés
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 16.
II. Napirend tárgyalása
1. Vis maior igénnyel kapcsolatos hiánypótlási felhívás
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a Magyar Államkincstártól kaptunk a vis maior igénnyel
kapcsolatosan egy hiánypótlási felhívást. A vis maior igény benyújtásáról hozott,
102/2017.(V.31.) számú határozatunkban két hiba van, amit javítani kell. Az egyik, hogy a
Krizantém utca helyrajzi száma hibásan szerepel, a másik pedig, hogy nyilatkozni kell arról,
hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat nem rendelkezik
biztosítással. Javasolom a képviselőtestületnek a 102/2017.(V.31.) számú határozat
módosítását az elhangzottak alapján. Kérdésem, ki az, aki egyetért a határozat módosításával?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
109/2017.(VI.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior támogatás címen pályázat benyújtásáról szóló határozat módosításáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a vis maior támogatás
pályázatról szóló 102/2017.(V.31.) önkormányzati határozatát a következők szerint módosítja,
illetve kiegészíti:
1. A káresemény megnevezése: a hirtelen lehullott intenzív nagymennyiségű eső
megrongálta az utak burkolatát és a járdát, helye: 1155/1 hrsz-ú névtelen út,
1142 hrsz. Rózsa utca, 1202 hrsz. Lenin (Árpád) utca, 1763 hrsz. Arany János
utca és a 1762/4. hrsz. Krizantém utca.
2. A testület nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban
az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
A határozat további részeit a módosítás nem érinti, az abban foglaltak továbbra is hatályban
maradnak.
A testület felhatalmazza a polgármestert a hiánypótlás benyújtására.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 21. (a hiánypótlás benyújtására)
2. Vis maior (2) pályázattal kapcsolatos árajánlatokról döntéshozatal
Farkas Imre polgármester: a május 24-ei felhőszakadás okozta károkra beadtunk egy másik vis
maior igényt is a Dózsa György utca, a Báránytelepi feljáró, az Ady Endre utca, illetve a
Tavasz-Nyár utcai feljáró helyreállítására. A május 31-ei rendkívüli ülésen határozatot hoztunk
árajánlat bekéréséről a szakértői vélemény elkészítésére. Az árajánlatok beérkeztek, a
következő tartalommal:
1./ ROADLOG Útépítési, Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató KFT:
(2089 Telki, Szajkó u. 29/b.)

375.000 Ft + ÁFA

2./ TWIN Controll BT:
(2500 Esztergom, Táti út 28.)

395.000 Ft + ÁFA

3./ ÚTVONAL KFT:
(2500 Esztergom, Sugár u. 11.)

345.000 Ft + ÁFA

Az árajánlatok összegéből látható, hogy a legkedvezőbb, legolcsóbb árajánlatot az Útvonal
KFT nyújtotta be 345.000 Ft + ÁFA összeggel, ezért javasolom a képviselőtestületnek, hogy a
szakértői vélemény elkészítésével az Útvonal KFT-t bízza meg. Kérdésem, ki az, aki egyetért
javaslattal?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
110/2017.(VI.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
vis maior (2) igény tárgyban műszaki szakértői vélemény és költségbecslés
elkészítéséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „Előszállás vis maior esemény
által megrongált utcák helyreállítása” tárgyban szereplő munkák vonatkozásában útépítési
műszaki szakértői vélemény és költségbecslés készítésével megbízza az Útvonal Mérnöki és
Szolgáltató KFT-t (2500 Esztergom, Sugár u. 11.), az általa adott bruttó 345.000 Ft + ÁFA
árajánlat elfogadásával.
A Képviselőtestület felhatalmazza Farkas Imre polgármestert az Útvonal KFT-vel történő
szerződéskötésre.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 26. (a szakértői vélemény és költségbecslés elkészítésére)
3. TOP-3.2.1-16 művelődési ház energetikai felújításához megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére árajánlat kérés
Farkas Imre polgármester: a TOP első körében nem kaptunk támogatást, de a második körbe
szeretném benyújtani a művelődési ház energetikai felújítását. Ahhoz, hogy a pályázatot
benyújthassuk, egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére van szükség. Ehhez találtam
három céget, akiket megkeresnénk, hogy adjanak árajánlatot ezen tanulmány elkészítésére.
Javasolom a képviselőtestületnek, értsen egyet az alábbi cégek megkeresésével:
1./ AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető KFT (8123 Soponya, Május 1. tér 11.),
2./ GEOINFO Mérnöki Iroda Tervező BT (8000 Székesfehérvár, Gáz utca 1. D. ép. 6. em. 27.),
3./ Real-Net BT (8127 Aba, Petőfi u. 110.).
Kérdésem, ki az, aki egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
111/2017.(VI.16.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a Kossuth Lajos Művelődési ház energetikai felújításáról (TOP-3.2.1-16) és árajánlat
kérés megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az előszállási Kossuth Lajos
Művelődési Ház energetikai felújítását határozza el a TOP 3.2.1-16 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése című pályázat keretein belül.
A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az alábbi
három céget kívánja árajánlat-kéréssel megkeresni:
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1./ AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető KFT
8123 Soponya, Május 1. tér 11.
agrenergykft@gmail.com
2./ GEOINFO Mérnöki Iroda Tervező BT
8000 Székesfehérvár, Gáz utca 1. D. ép. 6. em. 27.
boss.geoinfo@gmail.com
3./ Real-Net BT
8127 Aba, Petőfi u. 110.
btrealnet@gmail.com
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2017. június 29., 14,00 óra (az árajánlatok megküldésére)

Farkas Imre polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a képviselőtestület
rendkívüli, nyílt ülését 17,20 órakor bezárom.
kmf.
Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Magyari Ferenc
hitelesítő

Farkas András
hitelesítő

