
Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti

Száma: 1-1012014.

Jegyzőkönvv

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testtiletének 2014.
szeptember 11-én /csütörtökörV 19.45 őru kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Helve: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Jelen vannak: Hárshegyi József polgármester
Gulyás Erzsébet alpolgármester
Kiss János

Polgar LászIő
sztrik Emilné
Varga János

képviselő, RNO elnöke, Ifiúsági
Szerv. vez.
képviselő
képviselő
képviselő, Sportegyesület elnöke

Távolmaradását előzetesen beielentette:

CzverenczZo|tán képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegwő

Jeeyzőkönw hitelesítők: Sztrik Emilné képviselő
Yarga János képviselő

Jegyzőkönylryezető: Bati Istvánné

Hársheeyi József polgármester üdvözölte a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatkepes hisz a 7 képviselőből 6 ftí jelen van, így azt
megnyitotta.

Bejelentette, hogy azSZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Sztrik Emilné és Varga János
képviselők lesznek.

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el.

Képviselő-testtilet egyhangúlag,határozathozatal nóllnil elfogadta az alábbi:.

N a p i re n d et: 1.1 Monostorapáti orvosirendelő nylászárőinak cseréje.

Előadó: HárshegyiJózsef
polgármester

1. Napirend
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/' Hárshegyi József polgármest er tájékoztatta a képviselőket, hogy azelmúlt napokban történt
nagyobb mennyiségű eső következtében az orvosi rendelő több helyen beázott, a jelenlegi
nyilászárők nagyon rosszul zámak, ezért sürgősen, még a tél előtt ki kellene cserélni. Tárgyalt
egy tapolcai vállalkozőval, aki ajánlatot adott az ablakok, illetve abejárati ajtók cseréjére.
Ismertette a cserélni kívánt nytlászárőkparamétereit. Sürgősen dönteni kell, hisz az ajánlatban
szerepelő 4a oÁ-os kedvezmény csak akkor aktuális, ha szeptember 12-íg megrendeljük a
munkát. Ezenkívül megrendelésenként még 10.000,-Ft kedvezményt ad, ezért a nylászárőkat
3 részletben rendelji.ik meg, így további 3x10.000,-Ft-os kedvezményben részesülünk. Az
anyag és munkadíj teljes összegét előre kell kifizetni, ezértvan a kedvezmény. Az árqánlat
szerint a nyilászárők cseréje, a beépítéssel, helyreállítással összesen 930.000,_Ft-ba kerül,
azonnali megrendelés esetén október 11-re a cserét már el is tudják végezni. A jelenlegi
nyíIászárők állapota már kritikán aluli, a cserével energia megtakadtás érhető el. A
pénzösszeg a költségvetésben felújítás címszó alatt rendelkezésre á1l.

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

Gulyás Erzsébet alpolgármester megkérdezte melyik cég adta a kedvezményes ajánlatot?

Hársheeyi József polgármester elmondta, a tapolcai székhelyű Szabó Ámyékolástechika
vezetőjéveltárgyalt, Őt aatat a kedvezményt.

Varga János képviselő megkérdezte mástól is kértek -e ajánlatot a munkára?

Hárshegyi József polgármester elmondta további kót ajánlatot kért a munkákra, de a másik
két vállalkozó csak október végén, illetve novemberben tudná elvégezni a cserét, és az
ajánlatuk is nagyobb összegre szól.

Kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a nyilászárók megrendelésével kézfeltartással
jelezzék.

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:

11412014. tIX. 11.t Ökt. számú határ ozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete Szabó Árnyékolástechnika
/képviselő: Szabó János váIla|koző, 8300
Tapolca, Kazinczy tér 3. Bl208.1 Monostorapáti
orvosi rendelő nyílászárő cseréjére vonatkozó
árajánlatát elfogadja, az érqán|atban
meghatározott 930.000,-Ft összeget a 20t4. évi
költségvetése terhére biztosítj a.

Képviselő-testületf elhatalmazzaapo|gármestert,
hogy a nyilászárők cseréjét rendelje meg.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az
ár q ánlat sz erinti ö s sz e g utal ás ráról go ndo sko dj on.

Felelős: HárshegyiJózsef polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. szepternber 12.

Kiss János képviselő elmondta, hogy az elmúlt napokban történt nagyobb esőzések a
gyakorlatban is igazolták, hogy a Hegyalja vtca vízelvezetése nem megfele|ő, azt nem a
terveknek megfelelően készítette el a kivitelező. Rossz helyen vannak az átfolyők. A héaa
előtt kiépített árok sem látja el fe|adatát, befolyt udvatáta avíz. Több helyen alámosta az utat
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a víz, kitÖrt M aszfalt. Sürgősen ki kell építeni az ut mellé egy szegélyt, de úgy, hogy azt ne
az űtra tegyék, hanem mellé.

Hársheeyi József polgármester elmondta, hogy a kivitelezővel és atewezővelmegnézték az
eső után az utcát, felrajzolták, hol kell elkészíteni a vize|vezetőket, egy fekvőrendőr
kialakítását beszélték meg az elágazőnáú,, amí elvezetné a csapadékvizet. A munkákat
szeptember 30-ig elvégzik.

Kiss János képviselő szerint a fekvőrendőr nem jó megoldás, azt nem szabad, kialakítani.
Téli időszakban a hó tolásnál is gondot okoz, a lefagyott úton is nehéz lesz átmenni, az ott
lakók közlekedését gátolja. Most is az a véleménye, hogy a terv szerint kellett volna
elkészíteni a vízelvezetőket, akkor nem lenne probléma, de sajnos a műszaki ellenőr nem a
lakók érdekeit képviselte.

Hárshegyi JÓzsef polgármester szerint nem az árok hibája miatt folyt be a képviselő
udvarára a viz. Véleménye szerint a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel közösen el,döntött
módszer megoldj a a v izelv ezetést.

Képviselők r észéről több hozzászólás, észrevétel nem volt.

Hárshegyi József nolpármester megköszönte részvétel, azülést 20.15 órakor bezárta.
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